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Initiativer på sundheds- og velfærdsområdet
•

Sygehusinvesteringer: Der er med kvalitetsfonden afsat 25 mia. kr. til investeringer i
en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-18. Med regionernes medfinansiering
investeres i alt 41,4 mia. kr. i 16 sygehusprojekter, hvoraf 5 er barmarksprojekter og 11
er udbygninger af eksisterende sygehuse. Der er forudsat et råderum til finansiering af
IT og apparatur på ca. 20-25 pct. af udgifterne til nybyggeri.
Energieffektiviseringer: Regeringen og Danske Regioner drøfter mulighederne for at
give låneadgang til energiinvesteringer, som gør sygehusbyggerierne mere
energivenlige. Det vil kunne ske ved at give låneadgang til energitiltag, der ligger ud
over den såkaldte lavenergiklasse 2015 i bygningsreglementet. Det skal fremme et
reduceret energiforbrug, der hvor det vil være en fornuftig investering.

•

Sundhedsforskning: Sundhedsforskning udgør samlet set det største forskningsfelt i
Danmark. Den sundhedsvidenskabelige forskning udgjorde i 2010 en tredjedel af de
offentlige udgifter til forskning og udvikling, hvilket svarer til ca. 5,5 mia. kr. Det
vurderes i en kortlægning1, at 28 procent finansieres af basismidler, 25 procent
finansieres af eksterne statslige midler (forskningsråd, fonde, ministerier mv.), 34
procent finansieres af eksterne midler fra virksomheder i ind- og udland og 2 procent
finansieres af regioner, kommuner mv.

•

Fornyelsesfonden: Fornyelsesfonden har til formål at fremme grøn omstilling og
erhvervsmæssig fornyelse i danske virksomheder, særligt i små og mellemstore
virksomheder. Som led heri skal fonden styrke udvikling og markedsmodning af nye
offentlig-private velfærdsløsninger med henblik på at udnytte de erhvervsmæssige
muligheder til gavn for væksten og beskæftigelsen i Danmark. Der er i 2012 afsat 80
mio. til innovation og markedsmodning af velfærdsløsninger, hvor virksomheder kan
få støtte til udvikling og markedsmodning af serviceydelser og produkter på
velfærdsområdet.
Fornyelsesfonden har igangsat et initiativ omkring innovative offentlige indkøb, hvor
offentlige institutioner bl.a. kan få støtte til at anvende funktionsudbud til at
efterspørge nye innovative velfærdsløsninger.
Partnerskab for sygehus- og sundhedsinnovation: Som noget nyt har
Fornyelsesfonden sammen med regionerne afsat 100 mio. kr. til et Partnerskab for
sygehus- og sundhedsinnovation. Målet med initiativet er at bidrage til at realisere
vækstpotentialet i de kommende års sygehusinvesteringer. Partnerskabets
midler udmøntes i 2012-2013 ved tematiserede ansøgningsrunder.

•

Rådet for Teknologi og Innovation (RTI): RTI har igangsat 22 nationale
innovationsnetværk, der skal samle videninstitutioner, virksomheder og offentlige
aktører med henblik på at udvikle ny viden. Fire af de 22 innovationsnetværk har
fokus på forskellige temaer og udfordringer inden for sundheds- og velfærdsområdet.
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http://www.fi.dk/publikationer/2010/kortlaegning-af-dansk-laegemiddelforskning
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Det drejer sig om Biopeople, UNIK, Lev Vel samt RoboCluster. Hertil kommer, at en
af de tre etablerede SPIR-platforme, der kombinerer strategisk forskning og
innovation, har fokus på velfærdsteknologi (Patient@home).
Det Strategiske Forskningsråd og RTI finansierede i fællesskab et SPIR (”Strategic
Platform for Innovation and Research”) inden for intelligente samfundsløsninger og
velfærdsteknologi. Bevillingen på 70 mio.kr. blev givet til Patient@home, som er
forankret på Syddansk Universitet. Hertil kommer medfinansiering på ca. 120 mio. kr.
Formålet med SPIR er at inddrage private virksomheder og offentlige myndigheder i
planlægning og udførelse af forsknings- og innovationsaktiviteter og understøtte den
nødvendige udvikling i sundhedssektoren i retning af flere ambulante behandlinger og
udlæggelser til eget hjem opfulgt af hjemmemonitoreret behandling, pleje og/eller
rehabilitering.
•

Det Strategiske Forskningsråd: Forskningsområdet blev styrket via
globaliseringsforhandlingerne fra 2008 til 2010, og i 2011 er der afsat 103 mio. kr. til
strategisk forskning i sundhed, miljøfaktorer og velfærdsteknologi. Det Strategiske
Forskningsråd yder støtte til forskning, der adresserer og forsøger at løse de velfærdsog velstandsudfordringer, Danmark står over for. Strategisk Forskningsråds
udfordringsorienterede fokus tilsiger, at forskningen sker på tværs af discipliner og
med et tæt offentlig/privat samarbejde. Rådet har en årlig bevilling på ca. 50 mio.kr. til
klinisk forskning, hvorunder der bl.a. er givet bevilling til sundhedstjeneste forskning.

•

Digitalisering: Regeringen har besluttet at lægge den fællesoffentlige
digitaliseringsstrategi til grund for det videre arbejde med digitalisering. Den
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-15 blev fremlagt i august 2011 af den
tidligere regering, KL og Danske Regioner og havde som mål, at digitale
selvbetjeningsløsninger i 2015 skal være det naturlige førstevalg, når danskerne bestiller
pas, vælger vuggestueplads eller søger om en byggetilladelse.
Derudover er der igangsat et arbejde med at formulere de første elementer af en
digitaliseringsreform for velfærdsområderne. Målet med det forberedende arbejde er,
at levere konkrete indspil til, hvad en kommende digitaliseringsreform af
velfærdsområderne kan indeholde med fokus på social-, sundheds- og
undervisningsområdet. Det forberedende arbejde forventes afsluttet i maj-juni 2012.

•

”Smart health – better lives” - Innovationsdagsorden på sundhedsområdet under
det danske EU-formandskab. Regeringen vil under sit formandskab sætte fokus på,
hvordan man styrker innovation og brug af sundhedsteknologi fra et sundhedspolitisk
synspunkt. Udvikling og brug af innovativ sundhedsteknologi kan gavne både
patienter, borgere, personale og ikke mindst ressourceudnyttelsen i de europæiske
sundhedsvæsner, samtidigt med at det kan skabe vækst. ”Smart health – better lives”
vil bl.a. være på dagsordenen under det uformelle EU sundhedsministermøde i april og
under ehealth week i København i maj 2012.

•

Fonden til Markedsføring af Danmark: Det fremgår af Handlingsplanen for
offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012, at der skal etableres et offentligprivat konsortium til markedsføring af danske velfærdsløsninger. Konsortiet skal
markedsføre Danmarks styrker og kompetencer inden for velfærdsløsninger af en høj
kvalitet med henblik på at styrke danske virksomheders muligheder for at afsætte
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produkter og serviceydelser samt tiltrække investeringer og højtuddannet
arbejdskraft. Konsortiet er netop etableret, og der er igangsat en proces omkring valg
af formand for bestyrelsen samt direktør. Fonden har afsat op til 9 mio. kr. til
konsortiet, som skal modsvares af et beløb af minimum tilsvarende størrelse fra anden
side. Konsortiet har således som minimum 18 mio. kr. til rådighed.
•

Eksportfremmeindsatsen: Eksportrådet tilbyder målrettede rådgivningsydelser inden
for sundheds- og velfærdsområdet samt forskellige tilskuds og støtteprogrammer til de
danske små og mellemstore virksomheder med henblik på udnyttelse af de globale
muligheder på eksportmarkederne.
Eksportrådet har inden for de seneste år sat særligt fokus på velfærdssektoren og har
20 sektorspecialiserede rådgivere placeret på udvalgte markeder i fx USA, Tyskland,
Kina, Brasilien og Indien.
De sektorspecialiserede rådgivere tilbyder bl.a.
markedsanalyser, identifikation af samarbejdspartnere, overvågning af udbud mv.
Eksportrådet har endvidere styrket indsatsen inden for Public Affairs og hjælper
mange virksomheder inden for sundheds- og velfærdsområdet med at kortlægge og
overvåge vigtige reform- og lovgivningsprocesser samt identificere og skabe kontakt til
centrale beslutningstagere. Eksportrådet giver endvidere støtte til afholdelse af fælles
fremstød. Ca. 8 pct. af fremstødsmidlerne gik i 2011 til eksportfremstød inden for
sundheds- og velfærdsområdet.

•

Innovationsydelser under Eksportrådet: Innovationscentrene, der er oprettet i
samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,
findes i Silicon Valley, München og Shanghai. Centrene hjælper danske virksomheder
med at tilgå og få kontakter hos de bedste forsknings-, udviklings- og
innovationsmiljøer. Innovationscentrene skal således bidrage til at styrke dansk
forskning og innovation ved at skaffe adgang til førende udenlandsk viden, teknologi,
netværk, kapital og markeder for danske forskere og virksomheder.
Innovationscentrene skal derudover hjemtage viden til Danmark ved at tiltrække
investeringer fra udenlandske virksomheder.

•

Tiltrækning af udenlandske investeringer: Investeringsfremmeindsatsen, i regi af
Invest in Denmark under Udenrigsministeriet, har til formål at udnytte
globaliseringens muligheder for at skabe eller fastholde videntunge jobs. Invest in
Denmark arbejder ud fra en strategisk målsætning om at skabe direkte udenlandske
investeringer inden for en række nøje udvalgte kompetenceklynger, hvor Danmark har
særlige styrkepositioner og rammebetingelser. I perioden 2007-2011 har Invest in
Denmark haft 39 projekter inden for Life Sciences. Disse projekter spænder fra
ventureinvesteringer i porteføljevirksomheder, indgåelse i strategiske alliancer,
oprettelse af F&U afdelinger til produktion mv..

Endeligt har også Højteknologifonden samt Forebyggelsesfonden fokus på sundheds- og
velfærdsområdet i deres indsatser.
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