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Indstillingsnotat

I forbindelse med projektet om udvikling af et intelligent digitalt diabetesbehandlingsstøtteværktøj har Region Hovedstaden for at afsøge markedet for private aktører annonceret efter mulige samarbejdspartnere i EU-tidende. Fristen for at indgive skriftlig
interessetilkendegivelse udløb d. 5. oktober 2017. Administrationen har været i dialog
med fem private aktører. IBM Danmark har som den eneste indsendt en interessebekendtgørelse inden for tidsfristen.
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget overfor regionsrådet indstiller:
• at IBM Danmark vælges som projektpartner på det vedlagte aftalegrundlag
• at koncerndirektionen får bemyndigelse til at godkende mindre væsentlige ændringer i aftalegrundlaget og godkende den endelige projektbeskrivelse
Vurdering af ansøger
I annonceringen var der opstillet en række udvælgelseskriterier angående teknisk og
økonomisk kapacitet, forskningserfaring og erfaring fra tidligere lignende projekter
med udvikling af kunstig intelligens-baserede teknologier til sundhedsvæsenet.
Det er administrationens vurdering, at IBM Danmark opfylder de kriterier, der er
fremsat i annonceringen, og at IBM Danmark derfor har den fornødne ekspertise til at
være projektpartner og medudvikler på et intelligent digitalt diabetesbehandlingsstøtteværktøj. IBM Danmark har oplyst, at de har en teknologisk platform – Watson for
Diabetes – som kan danne grundlag for forskningsindsatsen og udviklingen af et beslutningsstøtteværktøj, der kan indgå i det danske sundhedsvæsen.
Økonomi og rettigheder
Administrationen har forhandlet en OPI-aftale med IBM Danmark (se vedlagte bilag).
Da IBM Danmark i udførelsen af projektet vil inddrage IBM Watson i USA, har IBM
Danmark bedt om, at aftalen også foreligger på engelsk før den endelig godkendes.
Administrationen beder derfor om bemyndigelse til at godkende mindre væsentlige
ændringer i den foreliggende aftale i tilfælde af, at IBM Watson har ændringsforslag.

Såfremt der er tale om væsentlige ændringer, som fx ændret vilkår for rettighedsdeling, vil den reviderede aftale blive forelagt forretningsudvalget og regionsrådet til
godkendelse på et senere tidspunkt.
Region Hovedstaden bidrager med 2.298.200 kr. som går til betaling af medarbejdertimer hos IBM Danmark. Derudover bidrager Region Hovedstaden med klinisk ekspertise inden for diabetesbehandling. IBM Danmark leverer timer for et samlet beløb på
3.627.000 kr., hvoraf de 1.328.800 kr. er medfinansiering i form af vederlagsfri timer.
Region Hovedstaden er sikret rettigheder i form af vederlagsfri brugsret til den udviklede løsning i mindst et år, samt royalties af eventuelt videresalg af den udviklede løsning.
Udkast til statsstøtteregnskab for fase 1 er under udarbejdelse. Statsstøtteregnskabet
vil løbende blive justeret efter hver fase med henblik på at sikre, at IBM Danmark ikke
opnår ulovlig statsstøtte. Efter projektets afslutning vil der blive udarbejdet et endeligt
statsstøtteregnskab.
Det bemærkes, at der, afhængigt af resultatet af foranalysen i fase 1, indgås en OPIaftale 2 for fase 2 og 3 med mere detaljerede vilkår for disse faser. De grundlæggende
vilkår om rettigheder og rettighedsfordeling fastlægges dog for alle tre faser i bilag 3.
Der vedlægges et fortroligt notat om sagen.
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