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Forsidefoto: Projekt patientansvarlig læge, Holbæk Sygehus.
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Innovation i Region Sjælland
Udfordringerne for sundhedsvæsenet er mange og på mange måder ganske ensartede rundt om
kloden. Andelen af overvægtige, andelen af kronikere og multisyge er en fælles tendens for mange
af økonomierne i den vestlige verden. Tilsvarende er der demografiske udfordringer, med flere
ældre mennesker og langt færre i den arbejdsdygtige alder. Overfor dette står teknologiske
løsninger som fx mere personbårne mhealth løsninger sammen med en spirende tendens til øget
opmærksomhed på monitorering af egen fysisk tilstand. Dertil kommer nye forretningsmodeller
hvor den private parts traditionelle leverandørrolle erstattes med en serviceleverance, og hvor
leverandøren fx betales for kun den sundhedseffekt som reelt kan måles hos (i) borgeren og efter
aftalte måleparametre – og ikke andet.
Region Sjællands sundhedsvæsen står med tilsvarende udfordringer og muligheder, men dog med
særlig toning af disse i form af særligt mange borgere med livsstilssygdomme1, en relativ god
tæthed til metropolen København, men dog alligevel med afstande der nogen steder i regionen
medfører udfordringer ift. tilgængelighed for borgeren og for adgang til specialiseret personale.
Set udefra er vejen frem for sundhedsvæsenet dermed at bringe alle disse forskellige udfordringer
og muligheder sammen – og ud af dette finde, afprøve, og eventuelt udvikle, de nye teknologiske og
organisatoriske løsninger som gør vejen frem tydeligere og mere sikker. Netop dette er afsættet for
at Region Sjælland som koncern arbejder systematisk med innovation og innovative arbejdsmetoder.
Arbejdet med innovation på koncernniveau er organiseret omkring Styregruppen for Innovation
(SGI) og forankret i direktionen. SGI repræsenterer hovedparten af koncernens enheder og
disponerer midler til gennemførelse af forskellige innovationsprojekter i forskellige faser. Innovationsprojekterne gennemføres typisk af koncernens enheder og ofte med eksterne samarbejdspartnere.

Strategisk fokus
Rammen for Region Sjællands arbejde er bl.a. givet i Regionsrådets årlige budgetaftaler, hvori der
lægges vægt på at Region Sjælland skal være ”Danmarksmester i sammenhæng” og ”Patienten som
partner”. Inden for den overordnede ramme, har Styregruppen for Innovation prioriteret at dens
strategiske fokus for 2017-2018 særligt skal adressere:
 Implementering af Sundhedsplatformen
 Styrket kapacitet- og kapacitetsudnyttelse
Som yderligere strategiske rammer er Strategi for sundhedsinnovation2, Regionens politik for
Offentlig-Privat Samarbejde3 (OPS) og den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi4 (ReVUS’en). Af
disse fremgår det bl.a. at (kilde: Strategi for Sundhedsinnovation):
 Sundhedsinnovation bygger på sundhedsvæsenets behov og efterspørgsel
 Styrke sammenhængen mellem sundhedsinnovation og –forskning
 Styrke samarbejdet mellem sundhedsvæsenet og virksomheder om sundhedsinnovation
 Fremme innovationskultur i sundhedsvæsenet.

Se fx: http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Indblik-i-sundhedsvaesenets-resultatermaj-2016/Indblik-i-sundhedsvaesenets-resultater-maj-2016.ashx
2 Link: http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/Innovation/Strategi-organisation-ogfinansiering/Documents/Strategi%20for%20sundhedsinnovation_2013.pdf
3 Link: http://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2016/Documents/2833/3097510.PDF
4 Link: http://www.regionsjaelland.dk/Udvikling/Documents/Den%20regionale%20v%C3%A6kst%20og%20udviklingsstrategi%2017.03.15%28slve%29.pdf
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Den overordnede vision i Regionsrådets ”Politik for Offentlig-Privat Samarbejde” er at Region
Sjælland vil være kendt for sin åbne tilgang til samarbejde med private virksomheder og for at
sætte fokus på gensidige gevinster.
Af den nuværende ReVUS fremgår det at det offentlige skal være en driver for vækst, og at Region
Sjælland, i egen virksomhed, vil stille testfaciliteter til rådighed, når kompetente private aktører
ønsker at være med i Offentlig-Privat Innovations forløb.

Innovationsmodel
Siden 2016 har Region Sjælland systematiseret arbejdet med innovation i koncernen omkring en
innovationsmodel kaldet ”DIA” (Discovery, Incubate og Accelerate). Med DIA-modellen er der
etableret tre faser og trin i innovationsprocessen – fra idebeskrivelse og afklaring af relevans og
muligheder (Discovery), via test i mindre skala (Incubation) og til implementering (Acceleration).
De tre faser i DIA udgør tilsammen en standardproces for, hvordan innovation typisk gennemføres
i Region Sjælland. Samtidig kan faserne i DIA-modellen anvendes til såvel store strategiske
projekter på tværs af regionen og med andre samarbejdspartnere (kommuner, erhvervsliv,
forskningsinstitutioner, internationale partnere) som til decentrale/lokale innovationsforløb på
sygehuse og øvrige koncernenheder i Region Sjælland. Modellens faser er vist i nedenstående figur.
Figur 1 DIA-modellen
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Hovedkilde til DIA modellen: Grabbing Lightning: Building Capacity for Breakthrough Innovation, Gina O’Connor et
al. 2008.

Regionens mål om at sikre moderne, sikre og effektive services til Regionens borgere – og at disse
services leveres omkostningseffektivt og lige så godt eller bedre end andre alternativer – er
baggrunden for at der nu arbejdes med systematisk innovation som én blandt flere metoder.
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Regionen har, for vedvarende at optimere sin drift og services overfor borgerne, behov for løbende
at scanne markedet for eksisterende innovative løsninger som potentielt kan implementeres og
dermed gavne regionen. Samtidig har Regionen behov for at eventuelle barrierer og udfordringer
ved en potentiel ny teknologi afklares inden beslutning om eventuel anskaffelse og
implementering.
Dermed er der to grundlæggende risici for Region Sjælland:
1. At Regionen ikke får bragt nye teknologier i anvendelse og dermed på sigt må forvente
reduceret kvalitet i fremtiden og ift. hvad borgere forventer, og
2. At der prioriteres forkert i hvad og hvilke løsninger der innoveres på – hvilket vil give samme
resultat som punkt et samt spilde ressourcer.
Systematisk innovationsarbejde skal derfor sikre at:
1. De ”rigtige” projekter gå videre, og at disse ikke lukkes for tidligt/slet ikke lader dem starte, og
2. Der ikke bruges flere ressourcer end nødvendigt og at de ”rigtige” (dvs. de egentlig ægte falske)
projekter afsluttes hurtigt og tidligst muligt.
3. Når Regionen indleder større investeringer, dvs. i Accelerate-fasen og særligt ved egentlig
indkøb/anskaffelse, så er risici allerede klarlagt.
Med DIA-modellen tages der, hvad der måske for nogen ligner en stor risiko i begyndelsen
(Discovery-fasen), men til gengæld er investeringen her lav (typisk op til 50.000 kr. fra SGI)
Dermed forventes risikoen for at der spildes ressourcer i arbejdet med at identificere og optage nye
innovative løsninger, med anvendelse af DIA-systematikken, samlet at være mindre end hvis der
ikke arbejdes systematisk med innovation. Med anvendelse af DIA-modellen ligger det også
implicit, at ikke alle projekter som bevilges Discovery-fasen skal gennemføres. Ideen er tværtimod
at der let og agilt kan testes ideer og at disse hurtigt og tidligt afsluttes hvis dette viser sig mest
fornuftigt.

Organisering af innovation
Arbejdet med innovation er organiseret dels regionalt for koncernen Region Sjælland og dels lokalt
på de enkelte enheder. Det regionale fokus fastholdes i Styregruppen for Innovation som prioriterer radikale projekter med regional relevans for udbredelse, og skal udnytte og sprede viden om
innovative tiltag på tværs af koncernenheder.
Styregruppen for Innovation skal desuden:
 Fastsætte og udmønte strategiske prioriteringer for innovation i koncernen
 Udmøntning af midler til realisering af innovationsaktiviteter,
 Overblik over og udvikling af innovationsarbejdet i koncernen (herunder initiativer, der
understøtter udviklingen af innovationsarbejdet i denne),
 Følge porteføljen af regionale innovationsprojekter, herunder godkende projekterne i de
forskellige faser og lukke projekter, der ikke skal videre.
De lokale koncernenheder har ansvar for deres egen lokale organisering af arbejdet med innovation
og for at drive egne innovationsinitiativer. De lokale koncernenheder skal godkende ideer fra deres
koncernområde inden disse lægges for Styregruppen for Innovation.
Styregruppen for Innovations medlemmerne består af ledende repræsentanter fra de fleste af
koncernens enheder og med direktionen som formand. Styregruppen betjenes af et sekretariat som
er forankret i Produktion, Forskning og Innovation.
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Styregruppen for Innovation har i de seneste år kunne disponere over årligt 6.0 mio. kr. årligt.
Midlerne stammer fra to forskellige kilder i Regionen og er derfor fordelt på to puljer – henholdsvis
4.0 mio. kr. fra Sundhedsbudgettet og 2.0 kr. fra erhvervsudviklingsmidlerne.
Ideer og behov for innovationsprojekter kan fremsendes og drøftes løbende med SGI’s sekretariat,
se under kontaktinfo, som også behandler en eventuel ansøgning til SGI. Egentlig forelæggelse af
ansøgning til en fase i DIA-modellen forudsætter at ideens beskrivelse er godkendt af den relevante
direktør/medlem af SGI.
For en mere samlet visualisering af innovationsprocessen i Region Sjælland, samt elementer i
denne, er nedenstående figur udarbejdet. Figuren illustrerer det flow som ideer og projekter
gennemløber (læses fra venstre mod højre).
Figur 2 Innovationselementer og -flow

Projektportefølje
Vedligeholdelse af en passende portefølje af innovationsprojekter forudsætter en stadig strøm af
potentielle projektideer og ansøgninger. Der har i denne tidlige fase, hvor Region Sjælland ar ved at
opbygge en innovationsportefølje, været fokus på at bringe projekter ind i porteføljen, på at
opbygge erfaringer med modellen samt at udbrede kendskab til modellen og mulighederne i hele
koncernen. Vægtningen mellem de forskellige faser i modellen – fra Discovery til Acceleration
forventes at variere hen over de kommende år, men dog således at der vil være relativt mange
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projekter i Discovery-fasen, men at hovedparten af ressourcerne anvendes på (langt færre)
projekter som egentlig implementeres eller skaleres gennem Accelerate-fasen.
I figur 3 nedenfor fremgår de innovationsprojekter i DIA-modellen som Styregruppen for
Innovation har godkendt hidtil og som stadig er igang. Med udgangen af juni 2017 er der således 12
projekter i Discovery-fasen, fem projekter i Incubations-fase samt ét projekt i Accelerations-fasen.
Foruden projekterne i figur 3 er der en række projekter som er internationale (se særskilt afsnit om
dette) samt mere rammesættende aktiviteter til generel fremme af samarbejde med private
virksomheder - som fx videreudvikling af projekt ”En indgang” og OPI-platform. Endelig er der en
række ”lokale” innovationsprojekter som fremgår af de enkelte koncernenheders beskrivelse på de
følgende sider.
Figur 3 Igangværende DIA-innovationsprojekter

Acceleration
(1 projekt)
Incubation
(6 projekter)
Discovery (10
projekter)

Ultimo september 2017 var portefølje i de respektive DIA-faser som ovenfor.
Udover de igangværende projekter i porteføljen, har SGI tidligere godkendt afslutningen af 12
projekter. En kort beskrivelse af de igangværende projekter vil kunne findes på nedenstående link:
http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/Innovation/Igangvaerendeinitiativer/Sider/default.aspx

Lokal innovation i koncernen
Region Sjællands koncern består af en række koncernenheder i form af virksomhedsområder som fx
sygehusene og tværgående centre5. Nedenfor beskrives hvordan innovation håndteres lokalt i de
enheder som indgår i Styregruppen for Innovation og eksempler på lokale innovationsprojekter.

5

Koncern IT indgår også i SGI men ikke på listen nedenfor.
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Sjællands Universitetshospital (SUH)
I 2015 oprettede SUH et innovations- og teknologiråd, som i 2016 skiftede navn til
Innovationsrådet. Vicedirektør Helle Gaub er formand for rådet. Rådets medlemmer er dels
medarbejdere, som for en dels vedkommende ligeledes er strategiambassadører i
delstrategisporet: Faglig styrke og dømmekraft. Derudover rummer rådet både regionale
medlemmer fra it og medikoteknik, patienter og pårørende fra SUH Patientforum, og eksterne
medlemmer fra universiteter, private virksomheder og kommuner. Der sikres koordinering
mellem innovationsråd og forskningsråd gennem 2 medlemmer, som deltager i begge fora. Rådet
mødes fire gange årligt, og har derudover en årlig heldagsworkshop. Der er udarbejdet
kommissorie for rådet og rådet har i 2016 udarbejdet en SUH innovationsstrategi samt en
konkret handleplan. Rådets SUH medlemmer varetager alle konkrete ansvarsområder indenfor
handleplanen i fire undergrupper:
 Forretningsudvalget (strategisk fokus og overblik) sikrer godkendelse og forankring
af de årligt udpegede målsætninger, som godkendes i sygehusledelsen. Derudover sikrer
forretningsudvalget løbende behandling af indkomne innovationsansøgninger i relation til de
udpegede målsætninger, ligesom de tager stilling til om nogle innovationsprojekter har
regionalt potentiale for acceleration og derfor er egnede til ansøgninger til Styregruppen for
Innovation (SGI).
 Formidlingsgruppen (Kommunikation og formidling) sikrer udmelding af
målsætninger, opstart af intranetside samt kommunikation in- og eksternt vedrørende
igangværende og gennemførte innovationsprojekter.
 Netværksgruppen (Netværk og innovationspartnerskaber) afsøger muligheder for
deltagelse i eksterne netværk til understøttelse af videndeling nationalt og internationalt.
Aktuelt udforskes muligheder i CORO, CACHE, Biopeople og Health Science Europe.
 Drømmefangergruppen (opsamling af innovationsideer) sikrer gennemførelse af
årligt MatchPoint arrangement i samarbejde med Københavns Universitet, videreudvikler
konceptet med andre partnere samt udvikler koncept for sandkassemøder internt på SUH.
Undergrupperne mødes som minimum fire gange årligt inden innovationsrådsmøderne, og
afrapporterer til rådet.
Sjællands Universitetshospital havde i 2016 afsat 3 mio. kr. til støtte for lokale innovationsprojekter efter ansøgning til forretningsudvalget for rådet. På grund af ressourceknaphed i 2017
er dette beløb nedsat til 1 mio. kr. Innovation forventes i øvrigt løst indenfor de eksisterende
driftsmidler.
Sjællands Universitetshospitals strategi ”Patienten er alt” med dens 6 delstrategier er styrende
for udvælgelse af målsætninger og fokusområder for innovationsarbejdet. Derfor prioriteres projekter med relation til delstrategierne: Patienten som partner, Strømlinede forløb, Klar kommunikation, Suveræn kvalitet, Internationalisering og partnerskaber, Faglig styrke og dømmekraft
Aktuelt har SUH 19 igangværende innovationsprojekter. Heraf fire MatchPoint-projekter, tre
lokalt understøttede projekter og to regionalt støttede projekter via SGI.
Andet:
SUH deltager med Onkologisk afdeling i projekt Innocan (se afsnit om internationale innovationsaktiviteter), som tester devices til hjemmemonitorering for en række patientgrupper. Neurologisk afdeling deltager i projekt støttet af innovationsfonden. I regi af kvalitetsfondsprojektet
Universitetshospital Køge en række innovationsprojekter knyttet til udvikling af de nye fysiske
rammer: Den lærende enestue, Forberedelsesområder til ambulatorier, fleksible arbejdspladser,
operation med og uden overnatning, fælles udstyrsordning understøttet af sporbarhedsløsning,
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nye logistikløsninger og Multitower forflytningsrobot. I 2015 udviklede Sjællands Universitetshospital i samarbejde med Københavns Universitet et koncept for skabelse af innovative
løsninger i mødet mellem hospitalets udfordringer og forskernes løsningsideer. Konceptet kaldes
for MatchPoint og har været gennemført to gange og resulteret i en række innovationsprojekter.
I regi af Projekt Universitetshospital Køge er udviklet en særlig innovationsmodel, som er
tilpasset de særlige behov for rettidige beslutninger og afklaringer i et byggeprojekt. Modellen er
adapteret af flere andre regioner og har i USK medført udvikling af en række innovative
indretninger og løsninger.
Caseeksempel: Clearsat halskrave til forbedring af billedkvaliteten på skanninger
af halsområdet - udviklet og patenteret af Billeddiagnostisk Afdeling.
I 2017 har Billeddiagnostisk Afdeling patenteret en banebrydende teknik, der kan fjerne støj og
forstyrrelser, som hidtil har vanskeliggjort MR-skanninger af halsområdet. Høj billeddiagnostisk
kvalitet har stor betydning for udredning af især patienter med hoved-hals kræft. Med Clearsat
halskraven kan Billeddiagnostisk Afdeling som de første i verden løse dette problem! Ved
udredning af patienter mistænkt for hoved-hals kræft anvendes en FatSat (FedtSatureret) og en
DWI (Diffusion weighted imaging) skanning. Specielt DWI billederne er meget vigtige, da disse
billeder bruges til at se om nogle lymfeknuder lyser op, hvilket kan være tegn på kræft. Som det
ses på Figur 5, billede 2a, så er billederne uden Clearsat meget støjfyldte og omtrent ubrugelige
til diagnostik, hvorimod man ved brug af Clearsat (Figur 5, billede 2b) fjerner støjen og
lymfeknuderne ses tydeligt.
Region Sjælland har nu underskrevet en aftale med et firma, der skal sælge samt CE- og FDAgodkende Clearsat, da sådanne godkendelser er påkrævede, før Clearsat kan tages i brug i den
daglige klinik.
Opfindelsen er udviklet af forskningsingeniør Anders Ohlhues Baandrup, professor Carsten
Thomsen, speciallæge Mette-Charlotte Marklund og speciallæge Michael Brun Andersen,
Universitetshospitalet Sjælland, Billeddiagnostisk Afdeling.

Figur 4. Professor Carsten
Thomsen med kraven på.
Figur 5. Foto 1a viser en
FatSat uden Clearsat. 1b viser
en FatSat med Clearsat. 2a
viser en DWI uden Clearsat.
2b viser en DWI med Clearsat.

1a

1b

2a

2b
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Caseeksempel: Multi Tower – mobil forflytningsteknologi
Projekt Universitetshospital Køge deltog i 2016 i et OPI-udviklingsprojekt med Odensevirksomheden Blue Ocean Robotics om udvikling af en ny forflytningsteknologi, der kan være et
alternativ og supplement til loftslifte. Baggrunden for projektet var, at det kommende
universitetshospital får 60.000 indlæggelser per år og dermed et stort antal forflytningsopgaver.
Resultater at projektet var konceptet Multi Tower – en teknologi der kan øge den patientoplevet
kvalitet, fleksibilitet, udnyttelsesgrad samt gavne arbejdsmiljøet for plejepersonale.
På baggrund udviklingsprojektet er spin-out-virksomheden Multi Tower Company stiftet, der
skal stå for færdigudvikle og kommercialisere produktet. Projekt Universitetshospital Køge
bidrager i denne fase med klinisk test af Multi Tower. Et produkt godkendt til klinisk brug
forventes klar i løbet af 2019.
Multi Tower kan bruges på sengeafsnit, patientområder, modtagelsesområder,
operationsområder mv. Multi Tower mestrer alle forflytningssituationer fra seng til f.eks. bad,
toilet, stue-til-stue, fra afdeling til afdeling, vending af patienter, mm. Den kan også anvendes til
løft efter fald, til genoptræning som f.eks. gangtræning eller andre rehabiliteringsformål.
Multi Tower er udstyret med sensorer og kameraer, som observerer patienten og omgivelserne.
Multi Tower får semiautonom navigering. Dens intelligente styresystem forhindrer kollisioner
med genstande og personer i rummet og ”guider” robotten under forflytningen, hvilket giver en
øget tryghed under hele forflytningsprocessen.

Figur 6
Projektdirektør Helle Gaub og projektchef Frank Hansen ved en demoversion af Multi Tower,
der blev fremvist på den 30. august 2017 på netværksdage for hospitalsbyggerier i Danmark.
Fakta om Multi Tower
 Stor fleksibilitet under løft i mange forskellige vinkler og positioner, mulighed for at anvende
innovative slynge designs og en hidtil uset løftekapacitet på 375 kg og derover.
 Gulv baseret design, der er fri for byggetekniske begrænsninger. Alt den har brug for er en
stikkontakt til opladning.
 Den kan foldes sammen, så den nemt kan gemmes væk på stuerne eller på afdelingerne.
 Semiautonom navigering guider robotten med og uden borger forbi forhindringer, gennem
døre og rundt i snævre arealer som baderum og toiletter.
10





Kan styres af en enkelt plejemedarbejder.
Hastighed på gulvet 0,5 m/s (ca. 1,8 km/h).
Løft med en lodret og horisontal løftehastighed på 10 cm/s.

Kontaktinfo: Formand for innovationsrådet Vicedirektør Helle Gaub hcg@regionsjaelland.dk
Stabsansvarlig Specialkonsulent Maja Møllnitz Lange mamola@regionsjaelland.dk
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Nykøbing Falster Sygehus (NFS)
Nykøbing F. Sygehus har i arbejdet med innovation valgt at fokusere på den organisatoriske
innovation med en række lokale innovationsprojekter. Arbejdet med innovation er forankret i
sygehusledelsen, men drives ude i klinikken. Det er her de gode ideer opstår og skal leve, og
derfor har sygehusledelsen valgt ikke at etablere en særlig enhed for Innovation men lade
arbejdet være forankret der, hvor udviklingen skal foregå. Sygehusledelsens stab understøtter
projekter, som igangsættes. Innovation drøftes som et fast punkt på dagsordenen i regi af
afdelingsledelsesmøder, hvor sygehusledelsen og afdelingsledelserne møde hver anden uge.
Innovation er dagsordenssat fire gange om året og det tilstræbes, at der er oplæg fra eksterne,
som arbejder med innovation.
Der er ikke en afsat en pulje specifikt til innovation. Alle ideer fra medarbejdere og ledere kan
drøftes med sygehusledelsen med henblik på potentiale og eventuel videre afdækning. NFS har
ikke en fast organisation omkring innovation, og derfor har alle medarbejdere mulighed for at
kontakte sygehusledelsen direkte.
Der afsættes ressourcer til innovationsprojekter, herunder til frikøb, via sygehusledelsen.
Med udgangspunkt i sygehusets patientsammensætning og forudsætninger for drift har NFS
valgt at fokusere på den organisatoriske innovation. Sygehuset ønsker at fokusere på at give
patienten den bedst mulige oplevelse med sundhedsvæsenet, også når det eksempelvis betyder,
at patienten ikke skal på sygehuset. Helhed og samarbejde i behandlingen er fokuspunkter.
På nuværende tidspunkt er der seks caseeksempler på ”innovativt” arbejde på NFS:
 Tidlig opsporing: Innovationsprojekt som tager udgangspunkt i at anvende kompetencer
og viden i nye set up. Projektet udføres i samarbejde med Vordingborg-, Guldborgsund- og
Lolland Kommune. Målet er at opspore den 1% af patienterne (+70 årige), der bruger 30% af
sundhedsvæsenets ydelser og undersøge, om der er særlige tiltag/indsatser, der kan sættes i
gang for at forebygge nye indlæggelser.
 Sammen om min vej: Projektet er et tiltag under ”Broen til Bedre Sundhed”. Her er fokus
på de +70 årige udsatte borgere. Der er således et tæt relation til ”tidlig opsporing”.
 Specialiseret non-farmakologisk rehabilitering: Projektet omhandler overdragelse af
den ” Non-farmakologiske” rehabilitering på Hjerte-, KOL- og Diabetes 2 forløbene til Lolland,
Guldborgsund og Vordingborg Kommuner. Der er nedsat tre tværsektorielle og tværfaglige
arbejdsgrupper under ledelse af oversygeplejersken på Medicinsk Afdeling på Nykøbing F.
Sygehus.
Status på projektet er, at overdragelsen på hjerteområdet er begyndt den 20.03.17. Det
evalueres og justeres løbende, men det forløber overordnet tilfredsstillende og efter
hensigterne. Næste skridt er KOL og Diabetes 2, hvor arbejdsgrupperne er indkaldt til møde.
Det er planen, at projektet skal være afsluttet oktober 2017.
 Social Medicinsk Enhed: NFS undersøger muligheder for etablering af en Social
Medicinsk Enhed, som tager hånd om patienter med dobbeltdiagnoser (summarisk og
psykiatrisk) og evt. ligeledes har et misbrug. Enheden skal være med til at styre Sammen om
min vej og Tidlig Opsporing
 Projekt tværsektorielt Geri-team (Satspuljemidler): Projektet, hvortil der er tildelt 5,4
mio. kr., er en ny form for udgående funktion fra sygehus. Der etableres en udgående geriatrisk
funktion i et tæt konkret samarbejde mellem Nykøbing Falster Sygehus og dets kommunale
samarbejdspartnere i kommunerne Lolland, Guldborgsund og Vordingborg. Projektets formål
er, at der for gruppen af de skrøbeligste ældre opnås forbedring i: fysisk funktionsniveau,
livskvalitet og overlevelse.
Kontaktinfo: Chefkonsulent Karen Lise Østergaard, karesj@regionsjaelland.dk

12

Holbæk Sygehus (HS)
Holbæk Sygehus har valgt at rette opmærksomheden mod projekter, der afprøver nye former for
samarbejde til at skabe større tryghed i patientbehandlingen og -tilfredsheden samt hente inspiration til forandringerne i allerede velgennemførte projekter. HS indgår i netværk på tværs af
virksomhedsgrænser til at hente inspiration til udvikling af nye metoder for løsninger og deltager
i udviklingen af fælles løsninger med andre organisationer.
Innovationsideer fra afdelingerne drøftes med sygehusledelsen med henblik på vurdering og
igangsætning. Alle medarbejdere på Sygehuset med ideer til innovationsprojekter har mulighed
for at kontakte sygehusledelsen direkte. Staben understøtter afdelingerne med vejledning i
forhold til udvikling og implementering af den ”gode ide”. I 2017 arbejdes der med at øge
andelen af ekstern finansiering.
Til understøttelse af regionens strategi for sundhedsinnovation, hvor fokus er på at skabe
sammenhæng mellem innovation og øvrige prioriterede indsatser på sygehuset arbejder Holbæk
Sygehus aktivt med et antal projekter:
Ny sygeplejerskeuddannelse i Holbæk
Ny sygeplejerskeuddannelse i Holbæk skal give studerende fra Vestsjælland bedre lokale
uddannelsesmuligheder og øge muligheden for rekruttering af kvalificeret og lokal arbejdskraft.
Undervisningen af sygeplejerskestuderende i Holbæk etableres i et gensidigt forpligtende
samarbejde mellem Holbæk, Odsherred, Kalundborg og Lejre Kommuner, Holbæk Sygehus og
Professionshøjskolen Absalon. Modellen vil have særlig fokus på, hvordan den generelle
uddannelse til sygeplejerske kan tage afsæt i lokale udfordringer.
Patientvenligt sygehus
Afdelingerne har på forskellig vis arbejdet på at øge patienttilfredsheden. For at give mere retning på arbejdet og opstille et fælles mål, er det besluttet at anvende de gode erfaringer fra
metoden med implementering af ”pakker” fra Patientsikkert Sygehus. Derfor arbejdes der med
indholdet i en række ”pakker” under projektet Patientvenligt Sygehus, som tilsammen
understøtter arbejdet med at øge patienttilfredsheden og patientinddragelse.
Talentum – lokalt netværk for virksomhedsledere
Talentum er et lokalt netværk for virksomhedsledere, hvor der arbejdes i krydsfeltet mellem
ledelse, talentpleje og udvikling af menneskers potentiale. Talentum har en fælles ambition om
at afprøve nye idéer i de virksomheder, de kender fra deres professionelle og personlige netværk.
For Holbæk Sygehus er der særlig fokus på muligheden for, at elever fra Stenhus Gymnasium
vælger en uddannelse inden for sundhedssektoren.
Klinik for patienter med diabetes og hjertesygdom
Holbæk Sygehus arbejder med udvikling af en tværfaglig, interdisciplinær klinik, hvor forskellige
fagligheder og specialer samles om at tilbyde patienter med både diabetes type-2 og hjertesygdom,
den bedst mulige behandlingspakke. Forløbet vil være forankret på Holbæk Sygehus, men sigter
mod at etablere samarbejder på tværs af sektorer. En grundig evaluering af en lignende
organisering andre steder er ikke fundet.
Test for umodne lunger ved fødsel
Holbæk Sygehus arbejder med at udvikle en ny testmetode, der på få minutter kan afgøre, om et
nyfødt barn har brug for livsvigtig medicin mod umodne lunger også kaldet Respiratory Distress
Syndrome. Jo hurtigere man behandler efter fødslen, jo større er chancen for, at barnet overlever
uden skade. Testmetoden udvikles på Holbæk Sygehus’ børneafdeling i samarbejde med danske,
svenske og engelske børnelæger.
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Antihypertensiv behandling
Medicinsk afdeling har i samarbejde med Frederiksberg Hospital og Soft-Ware firmaet Trifork
udviklet en ”cloud-baseret” App som skal understøtte individualiseret, evidensbaseret,
antihypertensiv behandling i ambulatorier og i almen praksis. Prototypen er klar til klinisk
afprøvning, og der søges om midler til videreudvikling af projektet i Innovationsfonden.
Modellen er ved at blive videreudviklet indenfor andre sygdomsområder som KOL og Diabetes.
Kontaktinfo: Aase Bjerring, vicedirektør Holbæk Sygehus, abjr@regionsjaelland.dk
Ann-Charlotte Nør-Pedersen, sekretariatschef Holbæk Sygehus, annoe@regionsjaelland.dk
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Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse (NSR)
På NSR er arbejdet med innovation integreret i dét vi arbejder med hver dag. Dvs. innovation
skal understøtte den udvikling vi ønsker og hjælpe os med at nå vores mål – i dagligdagen og i
fremtiden. Innovation er derfor integreret i og ikke afkoblet fra det daglige arbejde. På NSR
betyder det, at arbejdet med innovation er tæt integreret med LEAN – både på tavlerne og i
øvrige Lean-værktøjer. Der er et løbende og vedvarende fokus på hele tiden at arbejde med
forbedringer, herunder at udvikle nye løsninger. Den overordnede rammer er en del af NSRs
grundfortælling – patientens behov, vores fælles opgave.
NSR prioriterer ressourcer til at arbejde med forbedringer, herunder nye innovative løsninger,
men har ikke afsat en egentlig pulje til at støtte lokale projekter eller fx frikøbt tid hos
medarbejdere.
Lokale fokusområder for innovation
Innovation på NSR har tre forskellige former:
1) Medarbejderdreven innovation
Medarbejdernes egne idéer understøttes gennem tavlerne, som både trækker på
medarbejdernes viden og ressourcer i forhold til at forbedre sig inden for de fastsatte mål,
men også giver mulighed for at medarbejderne kan fremsætte nye idéer på tavlerne, og
dermed aktivere ledelsessystemet og inddrage organisationen i udviklingen.
2) Brugerdreven innovation
Der arbejdes med brugerdreven innovation på NSR som en del af arbejdet med PRO
(Patientent Reported Outcome), hvor tilbagemeldinger fra patienterne indgår i arbejde med
udvikling af sundhedsydelser.
3) Organisatorisk innovation
Med afsæt i tanken om løbende forbedringer, er der også fokus på at udvikle den bedst
mulige organisation, og dermed understøttelse af patientens behov. Dvs. der er fokus på at
udvikle nye værktøjer, der understøtter sygehusets afdelinger i at levere den bedst mulige
patientbehandling inden for rammerne. Konkret arbejdes der med udvikling af datadrevne
forbedringer, hvor de mange data der registreres på afdelingerne omsættes til værdi for
patienterne ved at understøtte omlægninger til bedre og mere effektive forløb. Dette både
internt på sygehuset og i det tværsektorielle samarbejde med kommunerne i sygehusets
område. Derudover arbejdes der med understøttelse af driftsoptimering gennem et
produktions og planlægningsværktøj (PPV), der gennem kobling af aktivitets, ressource og
økonomidata understøtter tiltag der optimere driften.
Lokale innovationsprojekter/-aktiviteter:
1. Tarmkræftscreening – mere end FIT (A-fasen)
2. Pharmacus (D-fasen)
3. Avanceret dataunderstøttelse af komplekse patientforløb (Forløbsanalyseværktøj) (D-fasen)
4. Tværsektoriel understøttelse af patientforløb (D-fasen)
5. mHealth monitering claudicatio intermittens (D-fasen)
6. Hørerehabilitering (Datagrundlag for hørerehabilitering) (Lukket ultimo 2016 efter D-fasen)
7. NSR ver. 2.0 (D-fasen gennemført under overskriften Akutsygehus ver.2.0, projektet er
under videre udvikling)
Status:
a)
Udfærdigelse af projektbeskrivelse
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b)

c)

NSR er i en proces med afklaring af relevante PRO-erfaringer, der kan implementeres
på sygehuset. Konkret foregår der en proces med afprøvning af PRO-løsning for KOL
og multi-pel sclerose udover PRO til epilepsi (der er under projektledelse af KU Sund).
Gennemførelse af skyggeforløb i forbindelse med ambulante forløb
I februar-marts 2017 har der været gennemført et valgfrit modul for på
sygeplejerskeud-dannelsens valgfri 13. modul (UCSJ Sjælland), hvor 14 studerende
skyggede patienter og pårørendes oplevelser af sammenhæng i behandlingsforløbet. To
studerende valgt at skyg-ge/observere fem ambulante patienter og deres pårørende
mhp. medinddragelse.
Afprøvning af PRO og TSD i ambulatorier
Aktuelt/ultimo april udfærdiges en analyse af grundlaget for at igangsætte et pilotprojekt vedr. PRO-data til patienter med KOL (fra lungeambulatoriet, Slagelse) mhp.
fleksible, ambulante kontroller (TSD).
I maj 2017 forventes der igangsat tilsvarende analyse af potentialet for PRO-data til
patienter med multipel sclerose (neurologisk ambulatorium, Slagelse)

8. Pilot med daglige tavlemøder. 6 pilotafdelinger tester på nuværende tidspunkt afholdelse af
daglige KPI tavlemøder mhp. at sætte forbedringer på gårsdagens kritiske hændelser, på
dagsordenen. Desuden er formålet at skabe mere nærhedsledelse ift. driftsmæssige
udfordringer og initiere hyppig systematisk problemløsning ved afvigelse
Kontaktinfo:
Ellen Bjerre Zacho, Produktion- og planlægningschef, ellenz@regionsjaelland.dk
Case-eksempler på ”innovativt” arbejde og resultat af dette
NSR er i juni 2017 startet på et innovationsprojekt om tværsektorielle tavlemøder. Projektet
etableres i samarbejde med Slagelse Kommune og omhandler afholdelse af ugentlige tavlemøder
med fokus på at skabe de bedste overgange for patienterne mellem sygehus og kommune med
afsæt i arbejdet med datadrevne forbedringer.
I D-fasen er der fokus på udvikling af 1) Det organisatoriske set-up: Hvem skal deltage, skal
møderne afholdes fysisk eller pr. video, hvem skal styre møderne mm. og 2) udviklingen af
relevant data: Hvilke data er relevante at drøfte ugentligt for at understøtte forbedringsarbejdet,
hvem skal levere data, hvordan skal data være tilgængeligt mm.
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Psykiatrien
Psykiatriens aktiviteter inden for innovation retter sig primært mod forberedelse,
implementering og drift af Sundhedsplatformen. For indeværende foregår et intensivt arbejde
med uddannelsesplanlægning, forberedelse af udlån til Region Hovedstaden samt forberedelse
af parathedsarbejdet i regionale og psykiatrispecifikke parathedsgrupper.
Psykiatrien vil videreføre erfaringerne fra pilotprojektet vedrørende PRO-området fra 2016, og
anvende tablets til at indhente tidstro tilbagemeldinger fra patienter og pårørende rettet mod
lokale aktiviteter og indsatser. Omfang af aktiviteter inden for PRO-området vil dog grundet
Sundhedsplatformens implementering være noget begrænset i 2017. Aktuelt anvendes et antal
tablets til en løbende tilfredshedsundersøgelse af integreret psykiatri i et samarbejde mellem
Psykiatrien og Næstved Kommune.
Derudover gennemføres for tiden en proces ift. at udarbejde en visions- og udviklingsplan for
Psykiatrien i Region Sjælland. Planen vil indeholde en række målsætninger for Psykiatriens
udvikling for perioden 2018 – 2023. Planen adresserer udfordringer ift. sammenhængende og
fleksibel sygehusbehandling, øget inddragelse af borgere og andre ressourcepersoner i
behandlingsarbejdet samt fortsat sikring af høj kvalitet og kompetenceudvikling. Inden for hvert
område er angivet en række underliggende målsætninger.
På det styringsmæssige område indhøster Psykiatrien erfaringer med værdibaseret ledelse. Der
er tale om et afgrænset udviklingsprojekt i Børne- og Ungdomspsykiatrien som helt
grundlæggende har til formål at afstemme patientens (samt typisk forældre’s) forventninger til
udredning og behandling. Forventningsafstemningen monitoreres i start- og afslutningsfasen af
det enkelte forløb.
Kontaktinfo: Tom Johansen, tojo@regionsjaelland.dk
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Kvalitet og Udvikling (KU)
Innovation ses i stigende grad som en arbejdsform og –metode i KU. Innovationsarbejdet har
ikke sin egen organisering, men integreres i den eksisterende organisering. KU afholdt d. 15. juni
2017 en temadag om innovation for alle medarbejdere og som en fælles introduktion til
innovation.
Eksempler på ”innovativt” arbejde i KU er pt.:


Sundhedsstrategisk ledelse – et tværsektorielt samarbejde: I regi af det tværsektorielle samarbejde har regionen sammen med de 17 kommuner besluttet at arbejde efter
en koncept for sundhedsstrategisk ledelse. Formålet med sundhedsstrategisk ledelse er at
udvikle, afprøve og formidle modeller for sundhedsstrategisk ledelse i det nære sundhedsvæsen; at fremme relationsdannelse på alle niveauer i organisationerne; samt at udvikle og
forankre konkrete indsatser for bedre samarbejde, koordination og decideret opgaveoverdragelse imellem sektorerne. Idéen til sundhedsstrategisk ledelse udspringer af Sundhedskoordinationsudvalgets studietur ultimo 2016. Region Sjællands model for sundhedsstrategisk ledelse er udviklet i 2017 med henblik på indførsel i lille skala i 2018 og efterfølgende evaluering, justering og fuld udrulning. Et centralt element i konceptet er den
såkaldte ”laboratoriemodel”, som handler om at forbedre organisationernes evne til at
gennemføre fælles korte innovative forløb for udvikling og test af nye indsatser i det tværsektorielle samarbejde. Det forventes, at en væsentlig del af regionens tværsektorielle pulje
fremadrettet vil blive anvendt til arbejdet med sundhedsstrategisk ledelse herunder
gennemførelse af innovationsforløb efter ”laboratoriemodellen”.



Fleksibel og sammenhængende sygehusbehandling
I regi af budgetaftaleindsatsen om at udvikle nye indsatser til fremme af fleksibel og
sammenhængende sygehusbehandling, har KU Sund og KU Plan igangsat et forløb om
udvikling og afprøvning af idéer. Den 16. januar blev der afholdt en indledende idégenereringsworkshop for repræsentanter for sygehuse og patienter. Sygehusene havde mulighed for
at søge om et mindre beløb (20.000 kr. pr. indsats) til igangsætning af indsatser i forlængelse
af workshoppen. Den 22. maj blev der afholdt opfølgningsarrangement, hvor ni igangsatte
indsatser blev præsenteret. Flere af indsatserne omhandlede temaer relateret til:
‐ Hvordan kan vi via brug af videokonference give patienterne bedre adgang til rådgivning
og samtidigt spare tid for patienter og personale?
‐ Hvordan kan nye samarbejdsformer rykke ved grænserne for patientinddragelse og
udvikle sundhedstilbud på patienternes præmisser?
‐ Hvordan kan terapeuter i nye funktioner styrke tidlig udredning og bedre
sektorovergange?
KU vil løbende følge op på arbejdet og har herfra primært en rolle ift. spredning af viden og
erfaringer.

Kontaktinfo: Enhedschef Anne Øster Hjortshøj; aohj@regionsjaelland.dk
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Regional Udvikling (RU)
Regional Udvikling består at enhederne Innovation og Vækst (IV) og Miljø og Ressourcer (MR).
Innovation er en af kerneopgaverne for enheden Innovation og vækst (IV). Dette arbejde bliver
dog primært udfoldet gennem finansiel støtte til projekter.
IV er en del af både Styregruppen for Innovation og FIERS, og bidrager til innovationsarbejdet i
Region Sjælland gennem disse. Internt i afdelingen, er der en medarbejder der primært har ansvar for at indgå i innovationssamarbejder med andre afdelinger, men alle medarbejdere kan
indgå i eller udvikle innovationsprojekter på deres fagområder.
IV søger Vækstforum og Regionsrådet om midler til innovationsprojekter og afsætter interne
medarbejderressourcer til at deltage i projekterne og andre innovationsindsatser. Det primære
fokusområde for innovation i IV er vækstrettet innovation – altså innovationsprojekter der
bidrager til at regionale virksomheder kan innovere og dermed skaber vækst og arbejdspladser i
regionen.
I enheden Miljø og Ressourcer er ”Innovation – et middel til god opgaveløsning” og indgår som
et vigtigt afsnit i den politisk vedtagne strategi for jordforureningsområdet. Strategien fastlægger, at regionen via tæt samarbejde med offentlige og private samarbejdspartnere vil fokusere på
at udvikle og implementere løsninger, der effektiviserer opgaveløsningen, giver flersidede fordele, og så vidt muligt fremmer udvikling af teknologiske løsninger og metoder, som har et
markedspotentiale i ind- og udland.
Det betyder, at Miljø og Ressourcer (MR) blandt andet afprøver innovative metoder og løsninger
ved undersøgelser og oprensninger; udvikler værktøjer til en mere risikoafstemt indsats, og løsninger som også tager hensyn til konsekvenserne af klimaforandringerne. Regionsrådet har i en
årrække afsat en pulje til innovation og udvikling på jordforureningsområdet og råstofområdet.
Innovationsprojekter/aktiviteter i IV
 IV deltager i et innovationsprojekt sammen med PFI og Miljø og Ressourcer (MR), der har til
formål at udvikle MRs testgrunde til attraktive ”produkter” for innovative virksomheder
inden for jord- og grundvandsrensning. Dette projekt er en del af enhedernes Driftsaftale for
2017. Det interne innovationsmål for projektet er også at øve sig på at arbejde sammen og
skabe en proces for denne type af samarbejder.
 IV er en del af projektet Regionens køkkener som driver for vækst sammen med Indkøb og
Koncernservice, hvor Region Sjælland ønsker at udnytte indkøb til regionens køkkener til at
fremme vækst og arbejdspladser i det lokale fødevareerhverv. Det skal ske gennem at hjælpe
virksomhederne med at innovere inden for produktudvikling, procesoptimering eller
samarbejdsformer der vil gøre den i stand til at blive leverandører til regionens køkkener.
Indsatsen skal også udvikle forretningsmodeller for, hvordan Regionen kan fungere som
driver for vækst i det regionale erhverv.
 IV afprøver løbende forskellige typer af interne møder, f.eks. fredagssaloner eller frokost
pow-wows, hvor formålet er at dele viden om f.eks. nye tendenser eller projekter under
udarbejdelse således at der sker en vidensdeling på tværs i enheden eller man kan få
feedback på en problemstilling eller et projektdesign.
 IV stiller også sin afdeling til rådighed som ”testgrund” for konsulenter der ønsker at afprøve
nye kurser, koncepter eller produkt. F.eks. har en konsulentvirksomhed fået mulighed for at
afprøve en testversion af et kursus på IVs medarbejdere, hvor virksomheden fik mulighed for
at færdigudvikle kurset på baggrund af erfaringerne fra testforløbet og IV fik
kompetenceudviklet deres medarbejdere til en væsentlig lavere pris end normalt.
 IV indgår i projekt ITACHA (se afsnit om internationale aktiviteter)
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Kontaktinfo: Chefkonsulent, Katrine Maria Krzeminski, kkrz@regionsjaelland.dk.
Innovationsprojekter/aktiviteter i Miljø og Ressourcer
 MR deltager i Danish Soil Partnership (DSP), som har til formål at fremme danske løsninger
til brug på jordforureningsområdet og eksport til udlandet. I DSP følgegruppen deltager
blandt andre Miljøstyrelsen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Miljøteknologi og
Innovationsnetværket for Miljøteknologi. Bestyrelsen udgøres af regionernes
”jordforureningschefer” og lederen af Videncenter for Miljø og Ressourcer i Danske
Regioner.
 Regionerne har etableret et netværk af testgrunde og MR indviede i september 2016
regionens første testgrund ved Stengårdens losseplads i Lejre Kommune. Her afprøves
innovative metoder til rensning af udsivende vand fra lossepladsen, med indhold af blandt
andet pesticider, som truer grundvandsressourcen. På stedet er der også mulighed for at
udvikle metoder til effektiv produktion af el via afbrænding af metangas, som lossepladsen
udvikler. Regionen stiller lokaliteten til rådighed for private firmaer og universiteter. Der
modtages jævnligt besøg fra ind- og udland, herunder studerende fra universiteter i
Danmark.
 Foruden testgrunden på Stengårdens losseplads har MR etableret en testgrund på Tujavej i
Køge Kommune. På Tujavej er der blandt andet mulighed for at afprøve metoder til
bekæmpelse af forurening af indeklimaet i et parcelhus, som beboerne er fraflyttet og
metoder til fjernelse af kraftig jordforurening og hindring af forureningspredning. Der er
aktuelt et igangværende innovationsprojekt og flere forventes igangsat.
 På en Battelle konferencen i Monterrey, Californien i 2014, var en af MR’s medarbejdere på
udkik efter firmaer der havde erfaring med alternative metoder til behandling af forurenet
grundvand, herunder behandling af vand med ozon. På konferencen fik medarbejderen
kontakt til indehaveren af det amerikanske firma Piper og det førte til at der blev gennemført
yderligere møder mellem parterne plus firmaet Vandteknik i Præstø om mulighederne. På
den måde fik firmaet øjnene op for fordelene ved at flytte produktion til Danmark. Se artikel:
http://sn.dk/Vordingborg/Virksomhed-fra-USA-flytter-sit-globale-hovedkontor-tilAllerslev/artikel/603604
 I samarbejde med et rådgivende firma har MR arbejdet på at udvikle en hurtigmetode til at
lokalisere udsivning af metangas fra bl.a. lossepladser, som i værste fald kan fremkalde
eksplosionsagtig brand i nærliggende boliger. Projektet er p.t. stillet i bero men forventes
taget op igen i forbindelse med en kommende undersøgelse.
 MR har for Naturstyrelsen, og sammen med Region Syddanmark, Orbicon og Niras,
udarbejdet et forprojekt vedrørende Klimarobuste risikovurderinger af jordforureninger.
 MR samarbejder med blandt andet Region Hovedstaden og Region Skåne om et Interreg
projekt om jordrensning ved ”soilmixing” af jord forurenet med klorerede opløsningsmidler.
Kontaktinfo: Miljødirektør Jan Huus Vestergaard, jhv@regionsjaelland.dk.
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Figur 6
Fra åbning af Testgrunden Stengården ved Hvalsø

Samarbejde med virksomheder
Region Sjælland har i sin Politik for Offentlig-Privat Samarbejde fokus på at samarbejde med
private virksomheder skal have fokus på gensidigt udbytte for de deltagende parter. Regionen
modtager henvendelser fra mange aktører og potentielle samarbejdspartnere – det kan være om
ideer til samarbejde, innovationsprojekter eller mere traditionelle salg. Endvidere søger Regionen
også selv virksomheder og andre som kan medvirke til at løse Regionens prioriterede udfordringer
via innovationssamarbejder.
En indgang for virksomheder
Regionen har etableret En indgang for virksomheder, som hjælper virksomheder der ønsker dialog
eller samarbejde med Region Sjælland, til hurtigere og mere effektivt finde svar og eventuelle
samarbejdspartnere. Se: http://www.regionsjaelland.dk/Kampagner/enindgang/Sider/default.aspx
OPI-platform
Med etableringen af OPI-platform.dk har Region Sjælland etableret en ramme og metode for
hvordan private virksomheder kan assistere Regionen i dens behov for helt nye innovative
løsninger, og i at markedet og virksomhederne kan modnes og opnå viden til at udvikle og levere
sådanne løsninger. Se: http://www.opi-platform.dk/
FIERS
I 2015 etablerede Region Sjælland FIERS – Fonden for Innovation og Erhvervsfremme i Region
Sjælland. FIERS assisterer bl.a. private virksomheder som ønsker at teste innovative løsninger i og
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med Regionens driftsenheder. Regionen kan i den sammenhæng tilbyde adgang til bl.a. faglige
kompetencer samt data efter nærmere aftale. Se: http://www.fiers.dk/

Internationale innovationsaktiviteter
Med det formål at bidrage til videnudvikling og – udveksling samt at sikre anvendelse af dette i
forhold til Regionens egne strategiske målsætninger, indgår Region Sjælland i en række
internationale aktiviteter med relevans for innovation. Som eksempler på disse er bl.a. følgende
(igangværende):
Reference Site under EIP AHA
Region Sjælland blev medio 2016 udnævnt til såkaldt Reference Site med to stjerner (ud af 4
mulige) Reference Site under EU’s ”European Innovation Partnership” (EIP) inden for ”Active and
Healthy Ageing” (AHA). Reference Sites er defineret som økosystemer, der består af forskellige
aktører fra regionale og/eller lokale myndigheder, byer, hospitaler og plejeorganisationer,
industriorganisationer, SMV’er samt forsknings- og innovationsorganisationer. Sammen
implementerer disse aktører en omfattende, innovativ tilgang til sund og aktiv aldring.
Kåring som Reference Site under EIP AHA gives til Europas ledende regionale organisationer som
investerer i innovation for at fremme aktiv og sund aldring, samtidig med at de søger at fremme
overførsel og skallering af innovative løsninger på tværs. For at opnå dette har Region Sjælland
skullet dokumentere evidens for, at de sundheds- og plejemodeller, der arbejdes med i regionen, er
innovative og viser resultater, og således tjene som eksempler på ”good practice” for andre
regioner. At være Reference Site medfører ingen direkte kontante fordele, men er dels en
anerkendelse af Regionens arbejde, og giver dels nemmere adgang til EU projektansøgninger, samt
adgang til at samarbejde med de bedste regioner i Europa.
Web: https://ec.europa.eu/eip/ageing/reference-sites_en
Projekt ITACHA medvirker til at styrke regionens strategiske rolle og arbejde med og i
innovationsøkosystemet og dermed også til at modne dette til at levere endnu bedre
sundhedsydelser og -løsninger.
InnoCan
Et dansk-tysk kræftprojekt som skal udvikle et testcenter for nye innovative produkter til brug i
sundhedssektoren. Der forskes i bedre behandling af brystkræft, tarmkræft, kræft i hoved og hals,
prostatakræft, rygmarvskræft og ældre kræftpatienter. Derudover arbejder Kræftens Bekæmpelse
m.fl. for at dokumentere kvaliteten i kræftbehandlingen. InnoCan løber fra 1. juli 2015 - 31.
december 2018. Projektet styres fra kræftafdelingen på Næstved Sygehus. Projektet finansieres
med 19 millioner fra Interreg 5a og har et samlet budget på 32 millioner kroner.
Web: http://www.innocan.org/
ITHACA
Interreg-projekt med Region Sjælland og otte andre EU-regioner. Projektets formål er at styrke
innovation inden for sundheds- og plejesektoren gennem hele innovationscyklen fra ide,
løsningsudvikling, markedstest og opskalering. Endvidere er målet at bidrage til yderligere
modning af det regionale innovations-økosystem på området (se tekst om Reference Site under EIP
AHA). Projektet har særlig fokus på ”Smart Health” sundhedsløsninger. Projektperioden er 20162020. Projektets samlede budget er ca. 18 mio. kr. hvoraf Region Sjælland modtager ca. 1,9
millioner kr.
Web: https://www.interregeurope.eu/ithaca/
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Health-CAT
Dansk-tysk Interreg-projekt med bl.a. Region Syddanmark og som drejer sig om identifikation af
behovene for servicerobotter til sundheds- og plejesektoren, udvikling af en prototype på robotter,
samt test/afprøvning af disse. Projektet er finansieret at Interreg 5A (Deutschland-Danmark).
Projektperioden er 2017-2020. Projektets samlede budget er ca. 21 mio. kr.
Web: http://www.interreg5a.eu/dk/projekte-ergebnisse/projektuebersicht/health-cat/

Kontakt
Information om Region Sjællands arbejde og organiseringen med innovation kan findes på
Regionens hjemmeside.
For spørgsmål vedrørende innovation er du altid velkommen til at henvende dig til sekretariatet for
SGI. Kontaktoplysninger til sekretariatet findes på hjemmesiden og mail kan sendes til sgisekretariat@regionsjaelland.dk
Som medarbejder med en idé bedes du altid først henvende dig til din lokale ledelsesrepræsentant
eller kontaktperson.
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