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Vækstteam for Sundheds- og velfærdsløsninger 
 
Vækstteamet har udarbejdet anbefalinger og forslag til konkrete initiativer inden 
for fire hovedområder: 
 
Bedre rammer for forskning og udvikling: 
1. National strategi for adgang til danske sundhedsdata. 
2. Styrkede rammer for offentlig-privat samarbejde om klinisk forskning. 
3. Høj prioritering af forskning og uddannelse på sundheds- og velfærdsområdet, 
herunder fortsat prioritering af offentlige investeringer i sundheds- og velfærdsforsk-
ning, styrket samarbejde om ph.d.-uddannelser samt at universiteterne skal prioritere 
proof-of-concept-midler. 
 
Styrket indsats for kapital og vækstvirksomheder: 
4. Øget kommercialisering af viden, herunder højst én teknologioverførselsenhed 
i hver region med et styrket kompetenceniveau samt ledelsesmæssigt fokus på kom-
mercialisering af viden. 
5. Bedre rammevilkår for vækstvirksomheder, herunder genindførsel af ubegrænset 
underskudsfremførsel, redesign af innovations- og iværksætterindsatsen samt fortsat 
gode vilkår for erhvervsdrivende fonde. 
 
Et velfungerende og udviklingsorienteret hjemmemarked: 
6. Sundhedspolitik skal ses i sammenhæng med erhvervspolitik. Sundhedspolitikken 
skal i højere grad fokusere på de erhvervs- og vækstmæssige konsekvenser og per-
spektiver og ikke kun sundhedsfaglige hensyn. 
7. Styrket offentlig-privat samarbejde om udvikling af markeder, herunder strategi for 
udvikling af markeder på sundheds- og velfærdsområdet, styrket business-building på 
sundheds- og velfærdsområdet samt fjernelse af barrierer for udvikling af markeder på 
det specialiserede socialområde. 
8. Indkøb og implementering af innovative produkter og ydelser, herunder styrket le-
delsesmæssigt fokus på udbud og indkøb som strategisk redskab til innovation, stan-
dardiseret model for business-case koncepter, øget brug af risikodeling og betalings-
mekanismer samt samlet strategisk satsning på effektivisering i de kvalitetsfondsstøt-
tede sygehusbyggerier. Den samlede strategiske satsning skal bygge på regionernes 
videndelingsprojekt og sygehuspartnerskabet mellem de regionale vækstfora og For-
nyelsesfonden, så regionerne i højere grad i fællesskab udpeger strategiske satsnings-
områder. 
9. Bedre sammenhæng mellem demonstrationsprojekter og mere fokus på udbredelse, 
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herunder at nye udviklingsprojekter koordineres, og dokumenterede løsninger udbre-
des hurtigere, samt at projektscreening og –opfølgning styrkes i offentlige puljer og 
fonde. 
10. Mere enkel og fleksibel udbudslov. 
11. Styrket erhvervsmæssigt fokus i digitalisering af velfærdsområderne, herunder kla-
re politiske målsætninger, konkrete initiativer og strategiske pejlemærker i digitalise-
ringsreformen af velfærdsområderne, udbygning af Danmark som afprøvningsland for 
telemedicin og mobile løsninger samt erhvervsmæssig udnyttelse af ”Big data”. 
12. Bedre brug af internationale standarder, herunder fremme brugen af internationale 
standarder, at Danmark går foran i udviklingen af nye internationale standarder, samt 
at der sættes fokus på standardisering i krydsfeltet medicoudstyr og -apparater samt 
sundheds-it. 
 
Offensiv udnyttelse af det internationale markedspotentiale: 
13. Prioriteret og målrettet eksportfremmeindsats på sundheds- og velfærdsområdet. 
14. Øget fokus på tiltrækning af investeringer på sundheds- og velfærdsområdet. 
15. Markedsføring af danske styrkepositioner på sundheds- og velfærdsområdet, 
herunder arbejde strategisk med at fremvise danske løsninger og produkter i Danmark 
for et udenlandsk publikum gennem markedsføringskonsortiet samt strategisk indsats 
på sundheds- og velfærdsområdet for at øge omverdenens kendskab til Danmark som 
attraktivt uddannelses-, forsknings- og arbejdsland. 
 
 
 


