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Til: Regionsrådet 

Copenhagen Health Science Partners i relation til øvrige initiativer  
 
Som det fremgår af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er det mål-
sætningen, at offentlig-privat innovation, sammen med vidensinstitutioner, virksom-
heder og kommuner, skal være med til at sikre, at Greater Copenhagen bliver et glo-
balt centrum for udvikling og test af ny sundheds- og velfærdsteknologi. 
 
Copenhagen Health Science Partners (CHSP) befinder sig indenfor denne ramme og 
har til formål at styrke samarbejdet imellem Københavns Universitet og på sigt flere 
vidensinstitutioner som f.eks. Danmarks Tekniske Universitet og Metropol samt rele-
vante udenlandske vidensinstitutioner. Igennem det styrkede samarbejde er målet at 
løfte det strategiske samarbejde til et nyt niveau. Den overordnede ambition er, at ny 
forskningsviden hurtigere kommer borgere, patienter samt virksomheder til gavn.  
 
Med udgangspunkt i REVUS er der igangsat en række initiativer, som alle har til for-
mål at understøtte visionen om Greater Copenhagen som globalt centrum for udvik-
ling og test af ny sundheds- og velfærdsteknologi. De centrale initiativer på sundheds-
området er Copenhagen Healtech Cluster (CHC), Copenhagen Health Innovation 
(CHI) og Copenhagen Center for Health Technology (CACHET). Derudover er der 
Medicon Valley og en række initiativer i Region Sjælland, hvor Region Hovedstaden 
spiller en begrænset rolle. 
 
CHC fokuserer på virksomhedssamarbejde, CHI fokuserer primært på uddannelse og 
CACHET på forskning i sundhedsteknologi. CHSP har en mere tværgående dagsorden 
med fokus på, at sundhedsforskningen får en langt større effekt i klinikken. Disse ini-
tiativer adresserer alle forskellige målsætninger for forskning, innovation og uddan-
nelse. Målsætninger som de involverede parter er enige om er helt afgørende, og hvor 
der i dag ikke findes de rette aktører.  
 
Region Hovedstadens mål er at skabe en fælles, ekstern infrastruktur når det gælder 
koordinering og fremme af forskning, uddannelse og virksomhedsdialog på sundheds-
området. Det har i en første fase været nødvendigt at danne det som en række delele-
menter, men det er målet, at det skal fungere som en helhed. 
 

  



 
Koordineringen sker i dag blandt andet ved at afholde halvårlige møder imellem sty-
regrupperne, med det formål at koordinere indsatserne i forhold til blandt andet finan-
sieringsstrategi, kontaktflade til virksomhederne og øget kommunalt fokus. Dertil 
kommer at Region Hovedstaden som central ejer løbende varetager koordinationen og 
trækker indsatserne i den rigtige retning. 
 
Primo 2017 vil Region Hovedstaden lægge en handlingsplan for, hvordan CHC, CHI 
og CACHET skal udvikles til et samlet initiativ, placeret i regi af Copenhagen Health 
Science Partners. På sigt må brugere, blandt såvel offentlige som private parter, ikke 
kunne mærke at det i sin opstart har været enkeltstående initiativer. 
 
CHSP som paraply for samarbejde med Københavns Universitet 
Københavns Universitet og Region Hovedstaden har altid været tæt knyttet sammen 
og har i dag en væsentlig fælles økonomi.  Som en naturlig del af dette samspil er der 
etableret en række samarbejdsfora med Københavns Universitetshospital (KUH) som 
det centrale organ.  
 
KUH er den organisatoriske ramme om det universitetsbaserede samarbejde mellem 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og sundhedsvæse-
nerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Steno Diabetes Center er associeret 
medlem af KUH. 
 
CHSP skal samarbejde tæt med Københavns Universitetshospital, og på sigt også er-
statte dette forum. Denne proces vil Region Hovedstaden tage initiativ til at påbegyn-
de i 2017. Processen vil ske under hensyntagen til, at CHSP skal have alle relevante 
partnere med, her tænkes især på Region Sjælland, samt at der opbygges de nødvendi-
ge strukturer til at overtage de nuværende aktiviteter i KUH. 
 
Copenhagen Health Science Partners bliver således bygget op, så organisationen kan 
fungere som paraply for størstedelen af de fremtidige samarbejdsrelationer imellem 
Region Hovedstaden og Københavns Universitet. I takt med at flere partnere bliver 
involveret i Copenhagen Health Science Partners vil det samme gælde for samarbejds-
relationerne med disse.   
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