
 

Sag nr. 2.3.1.  
Ansøgning om midler til forprojekt om Copenhagen Health-tech Cluster (BESLUTNINGSSAG) 
 
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 
Vækstforum har modtaget en ansøgning fra Copenhagen Capacityom medfinansiering af et forprojekt til 
etablering af Copenhagen Health-tech Cluster, en klyngeorganisation på det sundheds- og 
velfærdsteknologiske område (sund vækst) mellem det offentlige, det private erhvervsliv, 
videninstitutioner med flere. Der ansøges om 1 mio. kr. i 2014. 
 
INDSTILLING 
Vækstforums sekretariat indstiller, 
at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at forprojektet om medfinansiering af forprojekt til etablering 

af Copenhagen Health-tech Cluster (klyngeorganisation) tiltrædes. 
at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges i alt 1 mio. kr. af de regionale 

erhvervsfremmemidler til forprojektet i 2014. 
 

 
POLITISK BEHANDLING 
Sagen skal forelægges for regionsrådet den 17. juni 2014 og skal således sendes til regionens 
forretningsudvalg den 21. maj. 
 
SAGSFREMSTILLING 
Med dette forprojekt søges midler til i 2014 at skabe fundamentet for en klyngeindsats, Copenhagen 
Health-tech Cluster (CHC), der i samarbejde med alle centrale aktører på det sundheds- og 
velfærdsteknologiske område, skal styrke markedet, herunder samarbejdet mellem offentlige aktører og 
erhvervslivet. 
 
Baggrunden er, at hovedstadsregionen har potentiale til at blive et internationalt ’hot spot’ inden for sund 
vækst, dvs sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger, men det kræver en oprustning af den nuværende 
indsats. Det kræver, at regionen tilbyder de bedste betingelser for, at virksomheder kan udvikle, teste og 
kommercialisere velfærdsteknologiske løsninger, der matcher samfundets udfordringer. Ifølge en analyse 
fra Copenhagen Capacity efterlyser virksomhederne en mere samlet og koordineret indsats.  
 
Det overordnede formål med CHC er at sikre en målrettet og samlende indsats i regionen og styrke 
erhvervs-, investerings-, og udviklingsindsatsen på området. Der forventes følgende fire fokusområder for 
CHC:  

1. Bedre produkter og øget konkurrencekraft gennem styrket samarbejde mellem virksomheder og 
offentlige aktører. 

2. Et mere transparent og let tilgængeligt marked, der sikrer dynamik og ressourceoptimering. 
3. Tiltrækning af viden, kapital og samarbejdspartnere. 
4. International markedsadgang, herunder international markedsføring og kommunikation. 

 
Ansøgningen skal alene sikre midler til opstartsaktiviteter for CHC, hvorefter der i en senere ansøgning vil 
søges midler til konkrete udviklingsaktiviteter under klyngen. Opstartsaktiviteterne inkluderer: 
 
1. Igangsættelse af strategiske projekter og nye udviklingsaktiviteter 



 

En central opgave er at samle relevante aktører om potentielle nye projekter, der kan understøtte 
klyngeindsatsen. Derfor skal virksomheder og offentlige aktører sammen identificere 3-5 udfordringer på 
kommunalt og internationalt niveau, som CHC og regionens offentlige og private aktører skal fokusere på at 
løse samt 4 – 8 strategiske projekter. Derudover identificeres mulige finansieringskilder, og der arbejdes 
med at udvikle de eksisterende modeller for offentlig-privat samarbejde. 
 
2. Lancering af CHC 
Udvikling af designprofil, kommunikationsplatform/hjemmeside og afholdelse af en opstartskonference. 
 
3. Opbygge en organisering af offentlige og private interessenter 
Formel etablering af styregruppe, formandsskab og projektgruppe. Der vil være løbende dialogmøder med 
aktører, der kan indgå i styregruppen, advisory board eller deltage i konkrete aktiviteter og projekter, 
ligesom der vil blive etableret et kommunalt og regionalt netværk med fokus på fælles problemløsning og 
erhvervslivets behov. 
 
I ansøgningen angives følgende resultater af forprojektet: 

• CHC er etableret og lanceret som en klyngeindsats, der er en formel indgang for regionens 
velfærdsteknologiaktører.  

• Centrale fremadrettede aktiviteter og indsatsområder i klyngen er fastlagt. 
• Etablering af kommunenetværk, der indgår i klyngen.  
• 10 projektpartnere og projektindsatser er identificeret. 
• Der er udarbejdet analyse om regionens markedspotentialer og etableret en konkret indsats for 

tiltrækning af virksomheder. 
• Kortlagt og formidlet regionens kompetencer, best cases og centrale test- og demofaciliteter i 

regionen. 
 
Sekretariatets vurdering 
På administrativt niveau har Region Hovedstaden været initiativtager til Copenhagen Health-tech Cluster 
sammen med Københavns Kommune og Copenhagen Capacity Formålet med indsatsen er, i samarbejde 
med branchens virksomheder, videninstitutioner, kommuner med flere, dels udvikle og implementere de 
globalt førende sundhedsteknologiske løsninger til gavn for regionens borgere og sundhedspersonale, dels 
sikre vækst og arbejdspladser hos de virksomheder, der deltager i klyngeindsatsen . Baggrunden er, at 
regionen har såvel erhvervs- og videnmæssige styrker inden for sund vækst, samt at de offentlige 
myndigheder, herunder Region Hovedstadens sundhedsorganisation, kan bruges meget mere aktivt til at 
fremme innovation. Sekretariatet vurderer således, at der er et uudnyttet potentiale på området.  
 
Der er tre hovedudfordringer. For det første mangler virksomhederne bedre modeller for 
forretningsudvikling, dialog før udbud m.v. for samarbejdet med offentlige aktører om udvikling af nye 
sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger. For det andet mangler virksomhederne et mere samlet 
offentligt marked, så det bliver mere attraktivt at udvikle produkter og løsninger. For det tredje mangler 
virksomhederne og regionen en stærk international profil for at kunne tiltrække udenlandske 
virksomheder, kapital og talent. 
 
Sekretariatet vurderer, at CHC vil kunne understøtte Region Hovedstadens vision og målet om en grøn og 
innovativ metropol samt en række af erhvervsstrategiens indsatsområder, herunder ’Erhvervsklynger – 



 

stærke nicher i global konkurrence’, ’Ny velfærds- og sundhedsteknologi som en god forretning’ og 
’Innovation og forskning – vidensregionens base’.  
 
Det vurderes således, at projektet er relevant, og at bevillingen vil levere aktiviteter til en god opstart af 
CHC. Samtidig forpligter Vækstforum sig ikke til at støtte CHC udover forprojektets løbetid i 2014. En 
eventuel videre bevilling til konkrete indsatser skal vurderes i vækstforum på baggrund af en senere 
konkret ansøgning, hvor der også bør foreligge en evaluering af, om de opstillede mål for forprojektet er 
opnået.  
 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Der ansøges om 1 mio. kr. Derudover medfinansierer CopCap, Københavns Kommune og Region 
Hovedstaden samlet med yderligere 1,3 mio. kr. i form af medarbejdertimer og medlemsbidrag (for Region 
Hovedstadens vedkommende tages medlemsbidraget fra driftsbudgettet). 
 
Det indstilles, at der bevilges i alt 1 mio. kr. af de regionale erhvervsfremmemidler til forprojektet i 2014.   
 
KOMMUNIKATION 
Der kommunikeres om projektet i forbindelse med lanceringen af CHC.  
 
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 
Vækstforums indstilling om forprojektet skal godkendes af erhvervs- og vækstudvalget, forretningsudvalget 
og U og regionsrådet. 
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