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Side 1 af 2 

Hovedstaden som  
førende global  
sundhedshovedstad
Anbefalinger fra Vækstteam Hovedstaden

Vi skal realisere det store erhvervs- og eksportpotentiale, der ligger i, at  
hovedstaden bliver global sundhedshovedstad med udgangspunkt i indsatser  
omkring svær overvægt.Vækstteamets 

vision for et 
lokalt erhvervs
fyrtårn Det nationale og globale marked for life science- 

og velfærdsteknologiske produkter og løsninger 
er i vækst som følge af en voksende middelklas-
se og en demografisk udvikling med flere ældre 
samt en stigning i antallet af borgere med livs-
stils- og kroniske sygdomme.

Life science sektoren er en erhvervsmæssig styr-
keposition i hovedstaden, og med udgangspunkt 
i det stærke økosystem og traditioner for offent-
lig-private samarbejder er hovedstaden i en unik 
position til at udvikle sig til et udstillingsvindue for 
nyskabende sundhedsløsninger, der kan videre-
udvikles og eksporteres i årene frem – til gavn for 
danske virksomheders vækst, beskæftigelse og 
eksport såvel som borgernes sundhed og sund-
hedsvæsenets effektivitet. 

Vækstteam Hovedstaden foreslår et ambitiøst 
erhvervsfyrtårn, der binder innovation og vækst 
inden for life science og velfærdsteknologi 
sammen med bedre og mere lighed i sundhed. 

Konkret bygger erhvervsfyrtårnet på en stærk 
offentlig-privat samarbejdsmodel for udvikling og 
afprøvning af nye løsninger inden for svær over-
vægt, der er en af de betydeligste risikofaktorer 
for udvikling af en lang række livsstils- og kroni-
ske sygdomme. 

En fokuseret erhvervspolitisk indsats på dette 
område vurderes at kunne bidrage til et betydeligt 
vækstpotentiale (målt i øget omsætning) på ~27 
mia. kr. frem mod 20301. Modellen kan på længe-
re sigt skaleres til andre samfundsrelevante områ-
der med erhvervsmæssige vækstpotentialer.

Vækstteam Hovedstaden sætter desuden fokus 
på genstart af turismebranchen i hovedstadsom-
rådet efter COVID-19, herunder tiltræknings- og 
markedsføringstiltag relateret til erhvervsfyrtårnet.

1  Se bilag 2 fra Vækstteam Hovedstadens afrapportering. 



Side 2 af 2 

Anbefalinger fra Vækstteam Hovedstaden

Anbefalinger til udviklingen af et erhvervsfyrtårn for 
Hovedstaden som førende global sundhedshovedstad

1. Styrket ramme for samarbejde med det offentlige sund-
hedsvæsen

1.1. Erhvervsfyrtårnet skal understøttes af en formaliseret gover-
nancestruktur med deltagelse af offentlige og private parter i 
hovedstaden. 

1.2. Der skal etableres en videns- og vejledningsfunktion, som 
tilbyder sparring i dialogen omkring konkrete offentlig-private 
samarbejdsprojekter. 

1.3. Der skal etableres en pulje, som kan støtte igangsættelsen af 
offentlig-private samarbejder, hvor der tages udgangspunkt i 
efterspørgslen fra den offentlige sektor.

1.4. Der skal gennemføres en analyse af fremtidens erhvervs-
potentialer ved udbredelsen af erhvervsfyrtårnet inden for 
velfærdsteknologi.

2. Projekt: En sund start på livet
Der skal etableres samarbejder mellem virksomheder og kom-
muner om forebyggende indsatser ift. skolebørns sundhed 
med fokus på trivsel og sund vægt med udgangspunkt i gami-
fication, dvs.  hvor spildesign indarbejdes for at engagere folk 
til at nå deres mål.

3. Projekt: Inspiration til et sundere liv
Der skal etableres partnerskaber mellem virksomheder og 
private og offentlige arbejdspladser om at udvikle og tilbyde 
nyskabende sundhedstilbud blandt grupper, hvor der er en 
særlig høj forekomst af svær overvægt.

4. Projekt: Tidlig identifikation af højrisikogrupper for udvik-
ling af svær overvægt og multisygdom
Der skal, gennem offentlig-private partnerskaber, udvikles og 
testes løsninger baseret på kunstig intelligens til opsporing af 
personer, der har særlige risiko for svær overvægt.

5. Projekt: Målrettet opsporing af højrisikogrupper i forhold 
til svær overvægt
Der skal etableres samarbejder mellem fagforeninger, virk-
somheder og offentlige og private arbejdspladser om forløb 
med sundhedstjek og rådgivning målrettet udvalgte grupper.

6. Projekt: Tilbage til arbejdsmarkedet
På tværs af kommuner og almen praksis arbejdes der på et 
tværfagligt tilbud med målsætningen om at opnå en sundheds-
mæssig forbedring bl.a. gennem et relevant vægttab for delta-
gerne samt øge arbejdsparatheden og jobtilknytningen. Der skal 
igangsættes offentlig-private samarbejder om udvikling af tekno-
logier og løsninger til at understøtte det tværfaglige tilbud. 

7. Regional klinik for multidisciplinært behandlingstilbud
I sammenhæng med etablering af en regional klinik for multi-
disciplinært behandlingstilbud til særligt udsatte personer med 
svær overvægt, skal der etableres offentlig-private samarbej-
der om udvikling af teknologier og løsninger til at understøtte 
behandlingen af patienterne. 

8. Styrket iværksætteri og kompetencer 
8.1.  ”Open Entrepreneurship” skal udvides, så det sikres, at forsk-

ningsbaserede iværksættere understøttes bl.a. til gavn for 
udviklingen af nye løsninger og forretningsmodeller.

8.2. Virksomheder med nye sundhedsmæssige teknologier og 
forretningsmodeller skal tilbydes regulatoriske afklaringsfor-
løb for at få belyst, hvad reguleringen helt konkret betyder for 
deres løsninger.

8.3. Der skal etableres en European Digital Innovation Hub 
målrettet life science i hovedstadsområdet for at styrke 
sundheds- og velfærdsteknologiske virksomheders digitale 
teknologier.

8.4. Det fremtidige behov for arbejdskraft og kompetencer inden 
for life science og velfærdsteknologi skal afdækkes i tæt dia-
log med branchen. 

9. De gode løsninger, teknologier og metoder skal dokumente-
res og evalueres 

9.1. Projekterne i erhvervsfyrtårnet skal have en velbeskrevet 
datastruktur med en række principper om målepunkter og 
kriterier, fx fokus på værdi vs. proces, evidenskrav mv.

9.2. Der skal etableres et rammeværk, der strukturerer doku-
mentationsprocessen med henblik på at få certificeret sund-
hedsløsninger baseret på kunstig intelligens. Rammeværket 
skal være med til at sikre udbredelsen af innovative løsninger 
baseret på kunstig intelligens. 

10. Styrket turisme og målrettet markedsføring af hovedsta-
den som udstillingsvindue

10.1. Der skal igangsættes en målrettet markedsførings- og tiltræk-
ningsindsats med udgangspunkt i hovedstadens erhvervsfyr-
tårn.

10.2. Der skal udarbejdes en ambitiøs genopretningsplan for ho-
vedstadens turisme ”Comeback Copenhagen 2022-2023”.

10.3. Der skal igangsættes tiltag, der kan stimulere Hovedstadens 
borgeres samt danske og udenlandske turisters lyst til at besø-
ge Hovedstaden i 2021.

10.4. Der skal tilføres yderligere midler til omstillingspuljen for 
særlig hårdt ramte erhverv, herunder virksomheder inden for 
turisme og oplevelsesøkonomi.


