BILAG 1 – beskrivelse af initiativ

Titel

Samarbejde med landsdækkende sundhedsklynge for life science
og velfærdsteknologi

Strategispor og
strategimål (”Fremtidens
Syddanmark”)

Med afsæt i forslaget til den regionale udviklingsstrategi 20202023 ”Fremtidens Syddanmark” er Innovationsstrategien
indholdsmæssigt blevet opdateret, så den også omfatter forslag til
delstrategi for Sunde Levevilkår, der er et af udviklingsstrategiens
seks strategispor.
Udkast til delstrategi for Sunde Levevilkår bygger videre på
følgende tre regionale mål: Fremme borgernes mentale og fysiske
trivsel, Styrke sunde levevilkår gennem viden om lokale og
socioøkonomiske forskelle samt Fremme nye løsninger gennem
offentlig- privat innovation.
Det sidstnævnte mål skal ifølge delstrategien bl.a. realiseres ved
at medfinansiere en ny landsdækkende sundhedsklynge, der har
til formål at udvikle nye sundhedsløsninger gennem offentlig-privat
innovation.

Problemstilling/udfordring Udfordringerne i sundheds- og velfærdssektoren kræver
samarbejde om udvikling af nye løsninger mellem den private og
den offentlige sektor. En ny landsdækkende klynge for life science
og velfærdsteknologi har netop til formål at udvikle nye sundhedsog velfærdsløsninger til gavn for borgere og samfund og kan bl.a.
bidrage ved at øge adgang til ny viden, matchmaking og
innovationssamarbejde.
Evt. yderligere om
baggrund

Baggrunden for en ny landsdækkende klynge er, at Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse (DEB) har besluttet, at der fremover
kun kan være én offentligt finansieret klyngeindsats på de
erhvervs- og teknologiområder, som klyngeindsatsen skal fokusere
på. På sundheds- og velfærdsområdet betyder det, at der fremover
skal være én landsdækkende klynge inden for life science og
velfærdsteknologi.
Allerede i 2018 blev der igangsat en proces, som skulle forenkle
klyngesamarbejdet på sundheds- og velfærdsområdet. Processen
resulterede i, at fire organisationer gik sammen i et samlet
nationalt innovationsnetværk, Danish Healthtech, med
klyngeorganisationen Welfare Tech som tovholder.
Danish Healthtech har fået tildelt midler fra Uddannelses- og
Forskningsministeriet, fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og
fra flere regioner, bl.a. Region Syddanmark.
Region Syddanmark har efter indstilling fra Syddansk Vækstforum
bevilget 933.334 kr. til medfinansiering af Innovationsnetværket
Danish Healthtech for perioden 2019-2020. Derudover har Region
Syddanmark efter indstilling fra Syddansk Vækstforum bevilget 3,3
mio. kr. til klyngeorganisationen Welfare Tech for 2019-2020 til

medfinansiering af organisationens arbejdsopgaver.
Forslag til løsning/initiativ

Der er i Region Syddanmark en mangeårig tradition for
samarbejde om offentlig-privat innovation mellem private
virksomheder, kommuner, sygehuse og forsknings- og
uddannelsesinstitutioner, herunder samarbejdet med
klyngeorganisationen Welfare Tech.
Der er behov for at videreføre og videreudvikle det offentlig-private
klyngesamarbejde om udvikling af nye løsninger til sundheds- og
velfærdsområdet, som fremover vil blive varetaget af den nye
landsdækkende klynge for life science og velfærdsteknologi.
Der foreslås derfor, at Region Syddanmark indgår et strategisk
partnerskab med den landsdækkende klynge for life science og
velfærdsteknologi, som er under etablering

Strategiske partnere,
herunder status for dialog
med disse

Der er løbende dialog med Danish Healthtech om etableringen af
den landsdækkende klynge med regionale filialer/hubs, herunder
om behovet for at bygge videre på de syddanske styrker inden for
offentlig-privat innovation
Desuden er der dialog med Syddansk Universitet, Odense
Kommune og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole om
behovet for samarbejde med henblik på at fastholde en stærk
tilstedeværelse af den landsdækkende klynge i Odense, herunder
gennem etableringen af en regional filial/hub.

Leverancer

Ved at indgå samarbejde med den landsdækkende klynge for life
science og velfærdsteknologi bliver der adgang for regionale parter
til landsdækkende tilbud og aktiviteter, viden,
innovationssamarbejde, finansiering mv.
Gennem et strategisk partnerskab med den landsdækkende
klynge sikres desuden en stærk regional forankring gennem en
regional filial/hub, hvilket er afgørende for at sikre et tæt
samarbejde mellem virksomhederne og de centrale partnere på
sundheds- og velfærdsområdet – hospitalerne, praksisområdet og
kommunerne.
Det sikrer adgang til viden og behov fra klinikere og kommunale
praktikere samt adgang til testmiljøer og offentlig-privat innovation
om udviklingen af nye løsninger, som er til gavn for såvel
sundhedssektoren, borgerne og patienterne som virksomhederne.
De konkrete leverancer for Region Syddanmark aftales i
forbindelse med indgåelse af den strategisk partnerskabsaftale
med klyngen.

Overordnet tidsplan

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen (DEB) og Uddannelses- og
Forskningsministeriet har offentliggjort et udbud med frist for
indsendelse af tilbud/ansøgning den 27. maj.
I forbindelse med indsendelse af tilbud/ansøgning er der behov for
tilkendegivelse af regional medfinansiering af klyngen.
Beslutning om bevilling til de nationale klyngeorganisationer

træffes i 3. kvartal 2020.
Omkostninger/budget,
herunder muligheder for
ekstern finansiering

Det foreslås, at Region Syddanmark afsætter 3 mio. kr. til
samarbejde med den landsdækkende klynge for life science og
velfærdsteknologi. Midlerne udmøntes gennem en strategisk
partnerskabsaftale, som beskriver de konkrete leverancer. Det
forudsættes, at der bygges videre på de syddanske styrker inden
for sundhedsinnovation.
Klyngeorganisationen søger ekstern finansiering fra Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og
Forskningsministeriet til etablering af den landsdækkende klynge.
Det forudsættes, at denne finansiering tilvejebringes.
Desuden søger klyngeorganisationen finansiering fra private
fonde, bl.a. Industriens Fond.

