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Ordforklaring - sag om styrket samarbejde om teknologioverførsel mellem  

Region Hovedstaden og Københavns Universitet 

 

Ord Forklaring 

Teknologioverførsel og tech trans Bruges nationalt om samarbejdet mellem of-

fentlig forskning og erhvervslivet. ”Teknologi” 

skal forstås bredt, da det rækker fra at være go-

de idéer til ”værktøj”, fx nye kanyler, nakkepu-

der til strålingspatienter, til udvikling af appara-

tur og udstyr samt nye lægemidler. Kernen i at 

involvere erhvervslivet i at udvikle og markeds-

føre sådanne ”opfindelser” er at man fra offent-

lig side ”ejer” idéen, dvs. at der er en immateri-

el rettighed og viden, man kan beskytte (paten-

tere) brugsretten til, og derfor også overføre ret-

ten til en virksomhed.   

Ejerskab til IP-rettigheder (Intellec-

tual Property = immaterielle ret-

tigheder) 

Region Hovedstaden ejer opfindel-

ser/immaterielle rettigheder, og regionen betaler 

udgifter til KU til administration, patentering og 

kommercialisering af egne opfindelser. Der 

kommer løbende indtægter fra salg af rettighe-

der, der tilfalder dels opfinderen, dels det på-

gældende hospital, dels regionens patentpulje, 

der har afholdt udgifterne undervejs. 

Copenhagen Spin-outs Copenhagen Spin-outs er et samarbejde mellem 

tech trans kontorerne på KU, DTU og Region 

Hovedstaden om etablering af nye virksomhe-

der på baggrund af opfindel-

ser/forskningsresultater.  

Kritisk masse Det er vanskeligt at bemande enheder med 

stærkt fagligt specialeret personale, når enhe-

derne er så små som fem medarbejdere. Derfor 

er der behov for at gå sammen for at styrke 

kompetencer og øge udbyttet af indsatsen. 

 

 



 

   Side 2  

 

Kommercialisering/erhvervsmæssig 

nyttiggørelse af forskningsresultater 

Der er både samfundsøkonomiske (forbedret 

patientbehandling og flere arbejdspladser) og 

erhvervsmæssige (vækst i virksomhederne) ge-

vinster forbundet med, at regionen arbejder for 

at sikre, at hospitaler og øvrige virksomheders 

forskning nyttiggøres kommercielt i et samar-

bejde med erhvervslivet. 

Proof of concept-puljer (KU og 

RegionH har hver sin pulje)  

 

Midler til den første modning af ide-

er/opfindelser. Parterne er enige om at have et 

helt tæt samarbejde på tech trans området. Det 

er målet, at det ikke må give hindringer i sam-

arbejdet, at der er opdelt ejerskab af rettigheder 

og opdelte puljer/økonomi.  

 

Copenhagen Science City 

 

Copenhagen Science City dækker det geografi-

ske område omkring de tre vidensinstitutioner 

Professionshøjskolen Metropol, Rigshospitalet 

og Københavns Universitets Nørre Campus, 

hvor størstedelen af Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige 

Fakultet findes. 

 


