
BILAG  

Til: Forretningsudvalget 

Bilag til ”Kort redegørelse for initiativer til fremme af innovation på det regiona-

le udviklingsområde og forskningsområdet” 

 

 

Initiativer støttet af Vækstforum Hovedstaden 

 

Medico Innovation 

Formålet med projektet er at optimere betingelserne for innovation i den medicotek-

niske branche og dermed skabe grundlaget for øget vækst og konkurrencekraft. Der er 

tale om et triple-helix samarbejde mellem klinikere (der definerer behovene), forskere 

(der sikrer innovationshøjden) og virksomheder (der kommercialiserer/materialiserer 

innovationerne). 

 

OPALL – Offentlig-Private Alliancer 

Formålet med projektet er at skabe udvikling og vækst gennem nye innovative samar-

bejder på velfærdsområdet. Det sker ved at styrke og facilitere nye innovative samspil 

mellem kommuner og virksomheder, hvor uddannelses- og forskningsinstitutioner 

inddrages. 

 

CIEL – Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab  

Formålet med CIEL er at opbygge et førende, internationalt center for entrepreneur-

skab og innovation blandt de ca. 65.0000 universitetsstuderende i hovedstadsregionen. 

CIEL er fysisk i Green Light House på KU’s Nørre Campus. 

 

Copenhagen Spin-outs 

Formålet med Copenhagen Spin outs er at styrke væksten i biotekklyngen ved at un-

derstøtte Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Region Hoved-

stadens hospitaler i deres arbejde med kommercialisering forskningsresultater.  



 

 
  

  

  

  

  

  

  

 Initiativer på uddannelsesområdet 

 

Viden i udvikling  

Projektets formål er bl.a. at udvikle og afprøve værdiskabende samarbejdskoncepter 

mellem regionens virksomheder, KU og DTU. I den forbindelse åbnes i juni DTU In-

novatorium, hvor studerende samarbejder med virksomheder om nye innovative løs-

ninger. 

 

Gymnasiet tænkt forfra 

Formålet med projektet er at nytænke organiseringen og gennemførelsen af gymnasie-

undervisningen radikalt, så eleverne opnår nye og innovative kompetencer, der mat-

cher behovet i dagens og fremtidens erhvervsliv.  Projektet er et samarbejde mellem 6 

gymnasier i regionen. 

 

Fremtidens erhvervsskole 

Formålet med projektet er at gøre erhvervsuddannelserne til et attraktivt førstevalg for 

de unge og sikre, at flere vælger rigtigt første gang og får en kompetencegivende ud-

dannelse.  Projektet udvikler og afprøver nye innovative grundforløb på 40 uger for 

samlet set 260 elever. Eleverne vil på de nye grundforløb modtage undervisning og 

samarbejde på tværs af tekniske, merkantile og social- og sundhedsuddannelser fx 

gennem innovationsforløb om velfærdsteknologi. 

 

UddX 

Formålet med projektet er at nytænke og udvikle erhvervsrettede uddannelser, så de 

bliver drivere for vækst og beskæftigelse. Det sker bl.a. ved at udvikle, afprøve og 

evaluere i uddannelseslaboratorier samt udvikle nye uddannelsesmodeller og -veje, der 

understøtter arbejdsmarkedets kompetencebehov. Projektets parter går på tværs af ud-

dannelsesniveauer og samarbejder bl.a. med Tænketanken DEA. 

 

Analyse af hovedstadsregionens fremtidige kompetencebehov 

Analysen kortlægger regionens fremtidige kompetencebehov baseret på efterspørgsel i 

regionens erhvervsmæssige styrkepositioner. Analysens resultater skal anvendes til at 

nytænke særligt uddannelsesområdet, men også vejlednings- og beskæftigelsestiltag. 

Forventes klar ultimo 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Side 3  

 

Region Hovedstadens initiativer 

 

Pulje til fremme af offentlig-privat innovation 

I Budget 2013 er afsat 5 mio. kr. til fremme af offentlig-privat innovation. Status er 

indtil videre, at der er tildelt 2,8 mio. kr. til fire markante projekter. Derudover er der 

igangsat en række satsninger via VIF, som skal fremme offentlig-privat innovations-

samarbejder inden for telemedicin, hygiejne, jordrensning, grønne hospitaler, mv. 

 

Innovationsvejledning og innovation i hospitalsbyggerierne 

Region Hovedstaden har i samarbejde mellem byggeorganisationen og VIF etableret 

én indgang for erhvervslivet for offentlig-private innovationssamarbejder i tilknytning 

til kvalitetsfondsbyggerierne. I den forbindelse er udarbejdet en vejledning og leveres 

rådgivning rettet mod ledere og medarbejdere samt til eksterne samarbejdspartnere.  

 

Partnerskab for sundheds- og sygehusinnovation  

Region Hovedstaden har sammen med Fornyelsesfonden, de fire andre regioner og 

Sundhedsministeriet oprettet et partnerskab, der skal bidrage til realisering af kvali-

tetsfondsbyggeriernes erhvervsmæssige potentiale. Der har været to ansøgningsrunder 

i Partnerskabet i alt 14 bevillinger til kommercielt rettede projekter, hvor der er delta-

gelse fra Region Hovedstaden i 11 projekter med et samlet budget på 61 mio. kr.   

 

Innovation i ledelse og kompetenceudvikling 

I Region Hovedstadens lederudviklingsprogram indgår innovationsledelse som fast 

modul på alle niveauer. Med afsæt i Budget 2013 gennemføres to nye hold i regionens 

toplederforløb i innovation i samarbejde med DTU og Stanford University. Samtidig 

udvikles en ny innovationspilotuddannelse rettet mod medarbejderne og et innovati-

onsmodul til regionens projektlederuddannelse. 

 

http://www.regionh.dk/topmenu/omRegionH/denAdministrativeRegion/Koncern+Byggestyring/
http://www.regionh.dk/topmenu/omRegionH/denAdministrativeRegion/Koncern+Byggestyring/
http://www.fornyelsesfonden.dk/sygehuspartnerskab
http://www.fornyelsesfonden.dk/sygehuspartnerskab
http://www.regionh.dk/ledelsesudvikling/Menu/Masterclasses/Innovationsledelse/

