
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedrørende ansøgning til projekt ”Copenhagen Health In-

novation - Vidensbaseret Entreprenørskab for Sundere 

Vækst (VEST) ” (CHI) 
 
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE  

Københavns Universitet har søgt Vækstforum om 8 mio. kr. fra EU’s Socialfond og 3,2 mio. kr. af 

de regionale erhvervsudviklingsmidler til gennemførsel af projektet ” Copenhagen Health Innova-

tion - Vidensbaseret Entreprenørskab for Sundere Vækst (VEST)”.  

 

Projektet søger midler inden for Socialfondens prioritet 1: Iværksætteri og jobskabelse. Det speci-

fikke mål under denne prioritet er på langt sigt at bidrage til at øge antallet af selvstændige og øge 

beskæftigelsen.  

 

INDSTILLING  

Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum: 

 Indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 8.027.979 kr. af EU's socialfondsmidler. 

 Indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 3.211.192 kr. af erhvervsudviklingsmidlerne for 

2016. 

 

Et tilsagn til projektet betyder, at der herefter vil være 18,6 mio. kr. tilbage under prioritet 1 i Soci-

alfonden til de resterende ansøgningsrunder i 2016 og 2017. 

 

SAGSFREMSTILLING  

Fakta  

Projekttitel:   ”Copenhagen Health Innovation - Vidensbaseret Entreprenørskab for 

Sundere Vækst (VEST)”(CHI) 

Ansøger: Københavns Universitet (SUND) 

Partnere:  CBS, Professionshøjskolen Metropol & DTU, Region H og  

Københavns Kommune 

Samlet projektbudget: 16.055.958 kr. 

Ansøgt EU- støtte: 8.027.979 kr. 

Ansøgt regional støtte: 3.211.192 kr. 

Anden finansiering: 3.907.200 kr. (statslig egenfinansiering); 651.200 kr.  

(regional egenfinansiering); 258.387 kr. (kommunal  

egenfinansiering)  

Projektperiode: 01-09-2016 til 31-08-2019  

 

Baggrund  

Med udsigt til en større andel af ældre, flere kronikere og en hastig teknologisk udvikling er sund-

hedsudfordringerne i Danmark og globalt kendetegnet ved en øget efterspørgsel på flere, bedre 

og mere effektive sundhedsydelser. Den hastige teknologiske udvikling skaber samtidig et behov 

for at private virksomheder i højere grad bidrager til at løse fremtidens sundhedsudfordringer med 

afsæt i ny viden, nye kompetencer og samarbejdsrelationer.  

 

Ifølge OECD er der behov for en forbedret iværksætterkultur i det danske uddannelsessystem 

bl.a. indenfor sundhedsområdet, hvor de studerendes entreprenante mind-set bliver styrket bl.a., 
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således at de kan medvirke til at udvikle nye produkter og services på baggrund af deres viden.
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Erfaring viser, at man opnår størst effekt ved at fokusere på at forankre de entreprenante aktivite-

ter i eksisterende uddannelser fremfor at tilbyde separate og mere generelle iværksætterkurser.
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Formål 

Det overordnede formål med projektet er at øge antallet af iværksætterparate studerende på de 

videregående sundhedsfaglige uddannelser. Projektets partnerskab vil ud fra et tværgående 

samarbejde og med inddragelse af fremtidens sundhedsudfordringer i undervisningen understøtte 

og styrke udviklingen af et stærkt iværksætter-mindset på uddannelsesinstitutionerne, der skal fø-

re til flere iværksættere blandt de studerende. 

 

Målgruppen i projektet er ca. 3000 studerende og ca. 120 eksisterende (og nye) undervisere på 

de sundhedsrettede uddannelser på de deltagende uddannelsesinstitutioner.  

 

Projektet bygger videre på to tidligere innovations- og entreprenørskabsinitiativer Next Generation 

(2010-2013) og CIEL (2011-2015), hvor der er høstet erfaringer med at integrere innovation og 

entreprenørskab (I&E) i undervisningen. Til forskel fra tidligere fokuserer dette projekt udelukken-

de på sundhedsområdet og med afsæt i en bred samarbejdsmodel på tværs af uddannelsesinsti-

tutioner. Det er ligeledes nyt at inddrage praksisudfordringer fra både det offentlige og private.  

 

Aktiviteter 

Projektet bygges op omkring tre hovedaktiviteter.  

 

1. Opkvalificere undervisere inden for entreprenørskab og sundhedsinnovation 

Ca. 120 eksisterende (og nye) undervisere vil blive opkvalificeret inden for entreprenørskab og 

sundhedsinnovation, så de bedre kan understøtte og udvikle de studerendes iværksætterkompe-

tencer. Kursuselementet implementeres i 15 uddannelser. 

 

2. Implementere samfundsrelevante sundhedsudfordringer i undervisningsforløbene 

Ca. 3000 studerende vil deltage i undervisningsforløb om innovation og entreprenørskab. For at 

forbedre de studerende på den virkelighed som de skal agere i som sundhedsprofessionelle, vil 

de i undervisningsforløbene skulle arbejde med konkrete udfordringer fra sundheds- og omsorgs-

sektoren i form af cases.  

 

3. Kompetenceudviklingsforløb målrettet de mest talentfulde unge studerende. 

Ca. 60 studerende med talent og mod på at skabe egen virksomhed vil blive tilbudt et talentforløb 

i sundhedsinnovation (13 uger). Talentforløbet tager udgangspunkt i de studerendes egne ideer, 

og indeholder konkrete udfordringer fra fx private virksomheder. Der samarbejdes under forløbet 

med øvrige relevante erhvervsfremmeaktører i regionen. Forløbet afsluttes med et seminar, hvor 

de studerende præsenterer deres virksomhedside/projektresultat overfor et panel af aftagere fra 

sundhedssektoren.  

 

Projektet forankres på KU SUND. Der ansættes en projektadministrator til at sikre projektets 

fremdrift. Herudover ansættes seks innovationskonsulenter til at udvikle og implementerer aktivite-

terne i samarbejde med ledelsen og de konkrete undervisere på de deltagende uddannelsesinsti-

tutioner. Innovationskonsulenterne koordinerer samtidig aktiviteterne og sikrer det tværgående 

samarbejde mellem parterne.  

 

Resultater og effekter  

Projektet forventer at opnå følgende effekter/resultater: 

                                                           
1 Economic Outlook vol. 2015 issue 2, OECD. 
2
 “Universities, innovation and entrepreneurship – criteria and examples of good practice”, 2009, OECD; ”En-

treprenørskab på universiteterne – fra vision til hverdag”, 2014, DEA mfl. 
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 120 undervisere indgår i opkvalificeringsforløbet 

 2.620 studerende har forbedret deres iværksætterkompetencer umiddelbart efter deltagel-

sen i projektet. 

 20 studerende har startet egen virksomhed umiddelbart efter deltagelsen i projektet. 

 

Vurdering af ansøgningen  

Som led i vurderingen af ansøgningen har sekretariatet drøftet projektet med rådgivningsgruppen. 

Der var enighed om, at fokus på at uddanne flere entreprenante studerende er vigtig, og det vurderes 

positivt, at uddannelsesinstitutionerne går samme om opgaven. Til gengæld var rådgivningsgruppen 

mere kritisk overfor den beskrevne metode og beskrivelsen af aktiviteterne. Herudover ønskede man 

sig en bedre sammenhæng med iværksættermiljøerne, virksomhederne og de øvrige erhvervsfrem-

meaktører. Sekretariatet har drøftet rådgivningsgruppens kritik med ansøger, som efterfølgende har 

fremsendt en revideret ansøgning. 

 

Sekretariatets vurdering af ansøgningen 

Det er sekretariatets vurdering, at den reviderede ansøgning i tilstrækkelig grad tager hånd om kritik-

ken.  

 

Projektets formål og aktiviteter vurderes at være i overensstemmelse med, hvad der kan støttes un-

der Socialfondens prioritet 1: Iværksætteri og jobskabelse. Projektbeskrivelsen fremstår samtidig med 

en god sammenhæng mellem projektets aktiviteter, output og resultater.  

 

Vækstforums udvælgelseskriterier  

Bidrag til realisering af den regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) 

Projektet vurderes at kunne understøtte målene i ReVUS om på sigt at øge den private produktivitet 

og beskæftigelsen inden for sund vækst. Copenhagen Health Innovation (CHI) indgår som del af Re-

VUS fyrtårnsprojektet Copenhagen Science Region, der skal udvikle Greater Copenhagen som et in-

ternationalt knudepunkt for videnmiljøer inden for blandt andet sund vækst. 

 

Vækst og/eller jobskabelse 

Det vurderes sandsynligt, at projektet kan bidrage til 20 nye virksomheder. Der skal dog tages højde 

for, at projektet overordnet har fokus på kompetenceløft af både undervisere og studerende med 

henblik på vækst og jobskabelse på længere sigt.  

 

Samarbejdskreds med relevante kompetencer og ressourcer 

Projektet vurderes at have en relevant samarbejdskreds af stærke spiller af uddannelsesinstitutio-

ner og offentlige organisationer inden for sund vækst. Der er desuden indtænkt en styrket koordi-

nering mellem projektet, CACHET (Copenhagen Center for Health Technology) og CHC (Copen-

hagen Healthtech Cluster). Herudover inddrages private virksomheder og erhvervsfremmeaktører, 

hvor relevant. 

Projektstørrelse og levedygtighed 

Projektet vurderes at have en ambitiøs volumen. Projektets fokus på implementering af nye un-

dervisningsforløb indeholdende entreprenørskab og sundhedsinnovation forventes at bidrage til 

en varig kulturforandring på tværs af uddannelsesinstitutionerne og dermed øge sandsynligheden 

for forankring efter endt projektforløb. 

 

Regionale løsninger på regionale udfordringer 

Projektet vurderes at bidrage med regionale løsninger på regionale udfordringer jf. at Copenhagen 

Health Innovation indgår som del af ReVUS fyrtårnsprojektet Copenhagen Science Region, der skal 

udvikle Greater Copenhagen som et internationalt knudepunkt for videnmiljøer bl.a. inden for sund 

vækst. 
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Opsummering 

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med formålet i Socialfonden prioritet 1: Iværksætteri 

og jobskabelse. Herudover vurderes projektet i tilstrækkelig grad at leve op til de fem udvælgelseskri-

terier, herunder mål i ReVUS om at udvikle Copenhagen Health Innovation til et regionalt fyrtårnspro-

jekt. 

 

På den baggrund indstiller sekretariatet projektet til tilsagn.  
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