Forslag til programpunkter ved studietur til Silicon Valley
Enten den 30. august‐4. september eller den 1.‐6. november 2015
Dette program indeholder forslag til en faglig relevant studietur til Silicon Valley for Innovationsudvalget.
Der er endnu ikke indgået nogen aftaler med lokale aktører, så det er fortsat uvist om punkterne i
programmet kan realiseres. Det danske innovationscenter i Silicon Valley kan bidrage til udarbejdelse af et
endeligt program for studieturen mod betaling, hvilket er indarbejdet i budgetudkastet. Gennemgående vil
der i forbindelse med oplæg og møder blive afsat tid til drøftelser og refleksioner over, hvorledes de
amerikanske erfaringer kan omsættes til en syddansk kontekst.

Formål: At få viden om konkrete sundheds‐ og velfærdsløsninger, som dels bidrager til højere produktivitet
i sundhedsvæsenet og dels er medvirkende til at skabe vækst i det private erhvervsliv.
Fokus: Innovative indsatser med en erhvervsmæssig udviklingstankegang. Fokus på de bedste løsninger
inden for sundhedsinnovation herunder venture kapital.
Forberedelse: På Innovationsudvalgsmødet den 20. august 2015 foreslås det, at Susanne Gren Svendsen fra
Regional Udvikling og Mads Rasmussen fra Accelerace holder oplæg for Innovationsudvalget om venture
kapital og entreprenørskab.

Budgetoverslag: Den forventede pris per deltager er højere i august/september end i november pga.
dyrere flybilletter og hotelpriser i højsæsonen. For at nedbringe prisen vil hotellet i august/september være
af den dårligere standard og beliggenhed end hotellet i november, der må derfor påregnes ekstra
transporttid. Derudover vil flyforbindelserne i august/september indeholde en mellemlanding i London
modsat i november, hvor der vil være en direkte flyforbindelse mellem København og San Francisco:
Fra den 30. august til den 4. september 2015 er den forventede pris per deltager ved 15 deltagere på
24.614 kr.
Fra den 1. til den 6. november 2015 er den forventede pris per deltager ved 15 deltagere på 23.044 kr.
Søndag den 30. august eller 1. november 2015: Rejsedag og introduktion til de overordnede rammer for
innovation med fokus på sundhedsinnovation i SF Bay Area
Den 30. august til den 4. september 2015
Rejser med British Airways
Afrejse fra Københavns lufthavn den 30. august 2015 kl. 11.55
Ankomst i London Heathrow den 30. august 2015 kl. 16.55
Afrejse fra London Heathrow den 30. august 2015 kl. 13.55
Ankomst til San Francisco den 30. august 2015 kl. 16.55
Den 1. til den 6. november 2015

Rejser med SAS
Afrejse fra Københavns lufthavn den 1. november 2015 kl. 12.25
Ankomst til San Francisco den 1. november 2015 kl. 14.45
Aften (kl. 19.00‐21.00):
På hotellet i San Francisco kan Innovation Centre Denmark (ICDK) lave en kort introduktion til hvordan
virksomhederne vokser “the Silicon Valley way” ICDK er underlagt både det danske Udenrigsministerium og
Forsknings‐ og Uddannelsesministerium. Det skal søge at skabe langsigtet vækst og jobskabelse i Danmark.
Centrene er etableret i Silicon Valley, Shanghai, München og Hong Kong. Centrene arbejder på at lette
adgangen for små og store virksomheder i Danmark til internationale kilder for innovation – enten i form af
kapital, netværk, viden, teknologi, partnerskaber og nye markeder. I Silicon Valley er der særlig fokus på
udvikling inden for Life‐science, Clean Tech og IT.
Evt. kan leder af The Economic Competitiveness Group (ECG), Alec Hansen, komme på hotellet og fortælle
om, hvordan der arbejdes med klyngeudvikling i Silicon Valley. ECG er specialiseret i at hjælpe regioner med
at udvikle og implementere handlingsorienterede økonomiske udviklingsstrategier.

Mandag den 31. august eller 2. november 2015: Sundhedsinnovation på Stanford (Palo Alto)
Fælles transport til Palo Alto af ca. en times varighed.
Formiddag:
På Stanford Universitet findes der en lang række programmer og initiativer, som understøtter iværksætteri
på universitetet. I 2012 startede Stanford StartX Med, som er et sundhedsfokuseret program, der skal
understøtte iværksættervirksomheder inden for pharma og biotech. StartX Med har fokus på at accelerere
udviklingen af Stanfords dygtigste iværksættere på sundhedsområdet gennem praktisk uddannelse og
videndeling. Derudover kan der være en præsentation af programmet Bio‐X på Stanford Universitet, som
støtter, organiserer og faciliterer interdisciplinær forskning inden for biologi og medicin. Bio‐X har
eksisteret siden 1998 og er kendetegnet ved en utraditionel samarbejdsform mellem en række fakulteter
på Stanford og private virksomheder. Et samarbejde, der har opnået stor anerkendelse og interessante
forskningsresultater.
Eftermiddag:
Besøg hos Stanford Health Care som er beliggende på Stanford Universitetet. De beskæftiger 11.225
personer hvoraf 1070 er frivillige og 1450 er speciallæger. Ud over at arbejde tæt sammen med
universitetet har afdelingen ”Aging Adult Services” et tæt sammenspil med Stanford Senior Care Clinic for
at sikre et sammenhængende behandlingsforløb for ældre. De er ved at opføre et nyt hospital på Stanford
på over 80.000 m2, som forventes færdigt i 2018.

Tirsdag den 1. september eller 3. november 2015: Incubatormiljøer og iværksætteri (San Francisco)

Formiddag:
Rock Health, som er en ”full‐service seed fund”, som har fokus på fremtidens digitale sundhedsløsninger til
hele økosystemet. Rock Health finansierer, rådgiver og støtter iværksættere, som udvikler nyskabende
velfærdsteknologier (beliggende centralt i San Fransisco). Deres nuværende fond består af følgende
investorer: Bessemer Venture Partners, Great Oaks Ventures, Kaiser Permanente Ventures, Kleiner Perkins
Caufield & Byers, og Montreux Equity Partners. Mere information på Rockhealth.org
Eftermiddag:
ICDK kan fortælle om deres eget Scale‐it program for iværksættere mv. samt besøg hos Plug & Play Tech
Center (plugandplaytechcenter.com) Et fællesskab med over 200 teknologiske startup virksomheder. Siden
2006 har centeret hjulpet med at rejse ca. $400 mio. i venture funding. PlugandPlayTechcenter.com er et
populært sted at præsentere og udvikle nye teknologier.

Onsdag den 2. september eller 4. november 2015: Venture kapital (San Francisco)
Formiddag:
Onset ventures, hjælper iværksættere med at omsætte gode ideer til forretning. De investerer bl.a. i IT
mobilitet, new media, it infrastrukture, medicinsk udstyr, udlevering af medicin, diagnostik og sundheds‐ og
velfærdsteknologi. De råder over 8 fonde, og har investeret i over 130 virksomheder siden 1984. De har
mere end $1 mia. til investeringer.
Eftermiddag:
Health evolution partners er en investeringsfond, som investerer i hurtigt voksende virksomheder inden for
sundhedsområdet. De har fokus på de muligheder, der findes på tværs af de vigtigste sektorer inden for
sundhedsøkonomien – hospitaler, læger, sundhedspersonale, medicinske udviklere, udviklere af nye
enheder samt forbrugsprodukter og ‐services

Torsdag den 3. september eller 5. november 2015: Innovation med udspring i sundhedssystemet
(Sunnyvale)
Formiddag:
Eventuelt besøg hos virksomheden Intuitive Surgical i Sunnyvale, som producerer operationsrobotten Da
Vinci. I mere end 15 år har Intuitive Surgical fokuseret på avancerede teknologier til operationer. Da Vinci
operationssystemet har været brugt til operationer på over to millioner patienter i hele verden.
Præsentation af Integrated Healthcare Association (IHA), som er en nonprofit organisation, der arbejder på
at samle alle sundhedsaktører i et tværsektorielt samarbejde om sundhed. IHA administrerer regionale og
nationale programmer, og fungerer som en incubator for pilot programmer og projekter.

Eftermiddag: Rejsedag
Den 30. august til den 4. september 2015
Rejser med British Airways
Afrejse fra San Francisco den 3. september 2015 kl. 19.00
Ankomst til London Heathrow den 4. september 2015 kl. 13.15
Afrejse fra London Heathrow den 4. September 2015 kl. 14.30
Ankomst til Københavns Lufthavn den 4. september 2015 kl. 17.20
Den 1. til den 6. november 2015
Rejser med SAS
Afrejse fra San Francisco den 5. november kl. 17.30
Ankomst til Københavns Lufthavn den 6. November 2015 kl. 13.20

