
 
 
 
 
 
Fakta: Initiativer i vækstpartnerskabsaftalen mellem Regeringen og 
Vækstforum Hovedstaden  
 

Nye sundheds- og velfærdsløsninger 
Flere ældre og patienter med livsstils- og kroniske sygdomme aktualiserer 
behovet for at udvikle nye effektive sundheds- og velfærdsteknologier, 
der kan imødekomme borgernes behov for behandling, pleje og omsorg 
og samtidig afhjælpe presset på de offentlige budgetter. Det er samtidig 
en udvikling, som vi har gode muligheder for at omsætte til gavn for 
vækst og jobskabelse i Danmark.  
 
 
 

• Markedsudvikling og intelligent offentlig efterspørgsel. Parterne 
ønsker at fremme etablering af flere offentlig-private samarbejder 
om udvikling af nye velfærdsteknologiske løsninger. Region 
Hovedstaden og Københavns Kommune arbejder på et konkret 
samarbejdsgrundlag, som kan føre til igangsættelse af fælles 
innovationsprojekter i 2014 med inddragelse af virksomheder, 
videninstitutioner og investorer. Regeringen understøtter arbejdet 
ved fx at yde faglig bistand vedr. udvikling 
af forretningsmodeller og udbudsmodeller 
for udviklingsaktiviteterne samt i forhold til at afklare 
sammenhængen med nationale aktiviteter og infrastrukturen på 
området.  
 

• Hospitalsbyggerier. De kommende års hospitalsbyggerier giver 
gode muligheder for styrket offentlig-privat samarbejde om nye 
produkter og løsninger, der både kan forbedre sundhedssystemet 
og give nye eksportmuligheder. Regeringen og Vækstforum 
Hovedstaden vil udnytte potentialet til at udvikle nye løsninger 
inden for velfærds- og sundhedsteknologi, herunder fx i forhold 
til øget ressource-effektivitet og større bæredygtighed samt i 
forhold til udvikling af nye og mere effektive logistiksystemer. 

 
• Udvikling og kommercialisering af innovative bio- og 

medicotekniske løsninger. For at understøtte rammerne for en 
styrket kommercialisering af den sundhedsvidenskabelige 
forskning, vil regeringen foretage en analyse af organiseringen af 
de særlige enheder for teknologioverførsel, som 
forskningsinstitutionerne har nedsat for at bistå forskerne med 
bl.a. patentering og markedsmodning af lovende opfindelser. I 
den forbindelse er parterne enige om at lade sig inspirere af gode 
erfaringer i regionerne, fx fra projektet ’Copenhagen Spin Outs’, 
der er en fælles satsning imellem det akademiske forskningsmiljø 
og industrien med fokus på innovation og kommercialisering af 
bioteknologisk forskning i hovedstadsområdet. Analysen 
gennemføres i et samarbejde mellem regeringen, universiteter, 
regioner og erhvervsliv. 
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