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Partner i projektet og partners
relation og rolle:

1. Afdeling for Kommunesamarbejde (AFK), Region
Syddanmark, Enheden for velfærdsteknologier. Enheden for
velfærdsteknologier er projektets omdrejningspunkt og skal sikre,
at udvikling af velfærdsteknologier foregår efter brugerdreven
innovationsmetoder (forkortes BDI-metoder).
2. Regionens fire sygehusenheder. Medarbejdere fra regionens fire
sygehuse deltager i projektet som brugere, idet deres viden og
erfaringer udnyttes til at udvikle og kommercialisere nye
produkter. Det samme gælder patientforeninger, patienter og
pårørende.
3. Designskolen Kolding besidder kompetencer inden for
brugerdreven innovationsmetoder, design og produktudvikling.
Skolen bidrager med viden om design, metoder og formidling og
skal sikre, at enhedens medarbejdere opbygger færdigheder
indenfor BDI metoder.
4. Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse (IER), SDU,
arbejder med entreprenørskab og relationsledelse funderet i en
erhvervsøkonomisk tradition. Udover erhvervsøkonomiske
kompetencer bidrager IER med viden om virksomhedssamarbejde
og ledelseskoncepter i små og mellemstore virksomheder.
5. Private virksomheder vil blive inddraget i konkrete
udviklingsprojekter efter brugernes erkendte og ikke-erkendte
behov er blevet identificeret i projektets første faser. Denne model
for inddragelse af virksomheder bygger på en model for
brugerdrevne innovationsprojekter, som med succes er gennemført
på Plejecenter Sølund i København og accepteret af Erhvervs- og
Byggestyrelsens programbestyrelse for brugerdreven innovation.

Øvrige netværksdeltagere:

Interesserede kommuner i Region Syddanmark (herunder Svendborg,
Tønder, Faaborg-Midtfyn og Odense), IT-Forum Vest, IT-Forum
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Trekantområdet, IT-Forum Syddanmark, SDU/Mads Clausen
Institut/SPIRE, RoboCluster, Center for Robotteknologi, Alucluster,
og Mekatronik-klyngen.
Netværket kan udvides med interesserede deltagere, som løbende kan
tilknyttes netværket. Vækstforumsekretariatet arbejder på at indhente
interessetilkendegivelser fra private virksomheder, som er involveret i
samarbejdet omkring OUH’s projektbørs.
Projektstart / Projektslutning:

01/09/2009

31/08/2012

Vækstforums forretningsområde
eller særlig indsatsområde

Velfærdsteknologier og –service

Strukturfonds indsatsområde:

Innovation, videndeling og videnopbygning

Relation til den regionale
partnerskabsaftale, tema:
Indsatsområde i forhold til
partnerskabsaftale:

3. Innovation
Brugerdreven innovation, Offentlig-privat samarbejde samt
Arbejdskraftbesparende teknologier

Vækstforumsekretariatets kommentar:
Vækstforum har ret til at indstille et eller flere projekter til den regionale satsning under det nationale
program for brugerdreven innovation, en indstillingsret der, for Syddanmarks vedkommende, beløber sig til
6 mio. kr. i 2009. Vækstforumsekretariatet har ved ansøgningsfristen den 8. april 2009 modtaget to
ansøgninger, hvor dette projekt er det ene.
Det nationale program for brugerdreven innovation har til hensigt at fremme erhvervsudvikling gennem
udbredelse og anvendelse af forskellige brugerdreven innovationsmetoder. Brugerdreven innovation handler
om at afdække kunder og brugeres erkendte og ikke-erkendte behov ved hjælp af systematiske og
videnskabeligt baserede metoder, fx inden for antropologi og sociologi.
Det er Vækstforum-sekretariatets vurdering, at ansøgningen også lever op til kriterierne, der er opstillet for
det nationale program for brugerdreven innovation. Via partnerskabsaftalen har Vækstforum og staten
bekræftet vigtigheden af at styrke indsatsen for ’brugerdreven innovation’ samt udfoldelse af ’offentligprivat samarbejde’ og ’det arbejdskraftbesparende potentiale’. Dette projekt medvirker til opfyldelse af disse
mål i partnerskabsaftalen.
Der er tale om et unikt projekt, som har til formål at øge det erhvervsmæssige potentiale inden for
forretningsområdet velfærdsteknologier og –service ved på systematisk vis at indarbejde brugerdrevne
innovationsmetoder på tværs af sygehusenheder i hele Region Syddanmark og i regionens nyetablerede
velfærdsinnovationsenheds daglige arbejde.
Projektet vil sprede viden om brugerdrevne innovationsmetoder til såvel private leverandører som offentlige
efterspørgere af velfærdsteknologiske produkter gennem indsamling og udnyttelse af brugernes –
medarbejderes, patienters og pårørendes – viden og erfaringer fra social- og sundhedsområderne til at
videreudvikle og kommercialisere produkter.
Et centralt omdrejningspunkt i projektet vil være udvikling af projektbørser på alle regionens sygehuse, hvor
brugernes erfaringer, gode ideer og opfindelser systematisk indsamles, og hvor der arbejdes med erkendte og
ikke-erkendte behov i forskellige situationer. De identificerede behov rummer central viden for
virksomheder ift. at udvikle og producere stærke produkter, hvorfor der i alle faser af projektet arbejdes
systematisk med at identificere og inddrage virksomheder i udviklingsarbejdet. Åbenhed omkring behov
m.v. bliver således startskuddet for egentligt udviklingssamarbejde med deltagelse af virksomheder og
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udviklingseksperter fra social- eller sundhedsområdet.
Der er en tæt overensstemmelse mellem projektets mål og Vækstforums kriterier:
-

-

-

Projektet er specifikt målrettet brugerdreven innovation og offentlig-privat samarbejde om
udviklingsprojekter.
Projektet indgår i den velfærdsteknologiske implementeringsenheds arbejde som et nyskabende og
additionelt element der skal sprede og sikre indlæring af BDI-metoder på alle regionens sygehuse og
i regionens kommuner.
Gennem samarbejdet med den velfærdsteknologiske enhed sikres der en stor grad af samordning og
koordinering med vækstforumsekretariatets øvrige indsatser inden for velfærdsteknologi.
Samarbejdet sandsynliggør ligeledes, at enhedens medarbejdere i løbet af projektperioden oplæres i
brug af BDI-metoder, hvorfor projektets resultater vil have en levetid, der rækker ud over
projektperioden.
Der sikres yderligere koordinering, samordning og inddragelse af relevante spidskompetencer
gennem den bredt anlagte netværksgruppe.
Der ydes en særlig indsats i forhold til yderområder, da Tønder og Svendborg kommuner indgår i
projektet. Projektet omfatter principielt hele regionen, samtlige sygehusenheder og kommuner.

Da projektet samfinansieres med midler fra Erhvervs- og Byggestyrelsens program for brugerdreven
innovation er den forventede effekt også forholdsvis stor i forhold til den søgte strukturfondsfinansiering.
Projektets meget ambitiøse mål betyder dog også, at det er forbundet med et vist usikkerhedsmoment, da
virksomheder ikke er inddraget fra projektets start. Da modellen, som foreslås anvendt, dels er meget loyal
over for principperne i arbejdet med brugerdreven innovation og da modellen med succes er afprøvet på
Plejecenter Sølund i Københavns Kommune og accepteret af Erhvervs- og Byggestyrelsens program for
Brugerdreven Innovation, anses dette usikkerhedsmoment dog for at være acceptabelt og håndterbart.
Projektet vil tilføje en vigtig dimension til Vækstforums og Region Syddanmarks satsning på udvikling og
implementering af velfærdsteknologier og –service, da det formentligt er første gang, at man i Danmark får
mulighed for på systematisk vis at anvende BDI-metoder i velfærdsteknologisk udviklingsarbejde på tværs
af så mange enheder og deraf følgende stort potentiale. Inden for sundhedsområdet alene er der 17.000
ansatte.
Det indstilles:
- At ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder
 at Vækstforum indstiller projektet Brugerdreven innovation til udvikling af
velfærdsteknologier (BIV) som den ene af Syddanmarks satsninger under Erhvervs- og
Byggestyrelsen program for Brugerdreven Innovation i 2008,
 at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet Brugerdreven
innovation til udvikling af velfærdsteknologier (BIV) modtager tilsagn fra Den Europæiske
Regionalfond på 5.991.626 kr.
 at Vækstforums medfinansiering gives under forudsætning af at projektet opnår støtte fra det
statslige program for brugerdreven innovation
 at det forudsættes, at ansøger tilvejebringer interessetilkendegivelser fra private
virksomheder, der vil være interesserede i at blive inddraget i arbejdet omkring
Projektbørsen.
 at det forudsættes, at ansøger inden seks måneder efter tilsagn har involveret de første
private virksomheder i projektet før yderligere projektmidler vil kunne udbetales – i øvrigt
forventes det, at private partnere tilknyttes projektet i takt med at konkrete behov afdækkes.
 at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed
for offentligheden.
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Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. (A:
tilsagn, B: til drøftelse, C: afslag)

Kategori A

Ansøgers korte resumé af projektet:
Region Syddanmark (RSD) har per marts 2009 etableret en enhed, der skal sikre udvikling og
udbredelse af velfærdsteknologier. I enheden for velfærdsteknologier ser vi brugen af forskellige metoder for
brugerdreven innovation (BDI) som et centralt element i alle dele af udvikling af velfærdsteknologier – fra
afdækning af latente brugerbehov, opsamling af idéer, udvikling, afprøvning, tilpasning og ikke mindst til
implementering og udbredelse.
Vi ønsker derfor at benytte BDI metoder som det centrale udviklingsværktøj for at opnå enhedens mål.
Projektet ”Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier” (BIV) har således til formål at sikre
anvendelse af BDI metoder i udviklingen af velfærdsteknologier i RSD. Et yderligere mål er at udbrede
kendskabet til BDI hos både sundhedsvæsnets brugere og private teknologileverandører. Det er således
forventningen, at ikke mindst små og mellemstore virksomheder vil have gavn af BIV projektet, idet de ikke
har samme ressourcer til selv at opdyrke og anvende BDI metoder.
Vores filosofi er, at BDI bør bruges i alle faser af udviklingsprocessen og vi vil derfor bruge netop den BDI
metode, som efter en konkret afvejning virker mest hensigtsmæssig. I denne afvejning indgår brugertype,
projekttype og fase i udviklingsprocessen. Der er tre hovedaktiviteter i projektet: opsamling af brugerbehov
for velfærdsteknologi, udvikling og demonstration, udbredelse til relevante miljøer.

Projektets formål:
Erhvervs- og Byggestyrelsens program for brugerdreven innovation har som overordnet formål at bidrage til
at realisere visionen om, at danske virksomheder og offentlige institutioner er blandt de mest innovative i
verden ved at fremme anvendelsen af brugerdreven innovation i Danmark.
Region Syddanmark har per marts 2009 etableret en enhed for velfærdsinnovation, der på alle
sygehusenheder i regionen skal sikre udvikling og udbredelse af velfærdsteknologier indenfor social- og
sundhedsområdet i sekundær og primær sektor. Enheden skal blandt andet udføre vurderinger af tekniske
muligheder, udarbejde business cases og sikre, at ressourcer tildeles de mest lovende projekter.
Det konkrete projekt ”Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier (BIV)” har til formål at
sikre, at brugerdrevne innovationsmetoder benyttes i velfærdsinnovationsenhedens daglige samarbejde med
private virksomheder for derigennem at sikre succesfulde offentlig-privat udviklingssamarbejder, hvor såvel
brugere som virksomheder inddrages. Udvikling af en projektbørs er et centralt omdrejningspunkt for
projektet.
Tankegangen bag projektet er, at brugerdreven innovation giver bedre mulighed for at komme fra idé til
produkt, ligesom det skaber bedre og mere langtidsholdbare produkter, bedre forudsætninger for udbredelse
af produktet til andre brugere, samt øget efterspørgsel efter velfærdsteknologier.
BDI-metoderne indlejres på længere sigt i velfærdsinnovationsenheden, hvilket vil betyde at virksomheder
der efter projektets afslutning samarbejder med enheden også vil opleve de samme gavnlige effekter ved
BDI – dels gennem større efterspørgsel, dels gennem bedre og mere anvendelige produkter. De
virksomheder, som via enheden stifter bekendtskab med BDI, vil også på egen hånd – fx på andre områder
end det velfærdsteknologiske – blive bedre i stand til at trække på brugernes innovationspotentiale.
Derudover skal det fremhæves, at alle innovationer og alle BDI guidelines gøres frit tilgængelige, hvilket vil
fremme erhvervslivets muligheder for at arbejde med BDI og dermed at skabe bedre produkter og større
omsætning. Velfærdsinnovationsenheden er åben over for alle virksomheder, der måtte være interesseret i at
benytte BDI. Blandt de danske og lokale virksomheder, der forventes i særlig grad at støttes gennem
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projektets resultater, er små og mellemstore virksomheder, idet disse i mindre grad end større virksomheder
selv vil råde over ressourcerne til systematisk og metodisk velfunderet brug af BDI metoder i alle
udviklingsprocessens faser.
Projektets målgruppe:
Små og mellemstore virksomheder, som ønsker at indgå i udviklingssamarbejder med region og kommuner
på det velfærdsteknologiske område, samt sygehuse, kommuner, og praktiserende læger, herunder specifikt
den velfærdsteknologiske enhed, som skal sikre brugen af BDI-metoder i offentlig-private
udviklingssamarbejder på det velfærdsteknologiske område.
Projektets forventede effekter:
Ansøgers angivne effekter i forhold til Vækstforums effektmodel:
1. Flere produkt- eller procesinnovative virksomheder [2.5.2] - Det forventes, at andelen af produkt- eller
procesinnovative virksomheder indenfor forretningsområdet vil stige fra ca. 40% til 45 % efter 6 år.
2. Vækst i omsætningen af nye produkter som andel af virksomhedernes samlede omsætning [2.5.2] - Det
antages at de deltagende virksomheder vil kunne fordoble deres vækst i omsætningen af nye produkter som
andel af deres samlede omsætning.
3. Andel vækstiværksættere blandt 5 år gamle virksomheder [2.3.3] - Det forventes at andelen af
vækstiværksættere indenfor forretningsområdet velfærdsteknologi vil kunne fordobles fra 4% til 8%.
Ansøgers angivne effekter i strukturfondsansøgningen:
Projektet har et potentielt stort erhvervspotentiale. Det forventes således at projektet generer 1.000 nye
samarbejder internt i organisationen samt 100 samarbejder mellem virksomheder, institutioner og
organisationer. Det forventes endvidere, at virksomhederne, der byder ind på ideerne i projektbørsen,
udvikler 5 nye produkter. Endeligt forventes innovationskompetencerne at blive styrket i op til 50
virksomheder.
Projektet forventes af ovenstående grunde at have en positiv indvirkning på beskæftigelsen i regionen.

Ansøgt finansiering:
Samlede støtteberettigede
udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:
Kontante regionale tilskud:
Egenfinansiering:
Finansiering via
deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

Ansøgt:

Procent:

Nærmere beskrivelse:
100 %

11.988.833 kr.
5.994.416,50 kr.

50 % Den Europæiske Regionalfond

kr.

%

2.997.208,25 kr.

25 %

kr.

%

2.997.208,25
kr.

25 % Erhvervs- og Byggestyrelsens
program for brugerdreven
innovation
%

Indtægter fra projektet:

kr.

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

kr.

%
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Indstillet finansiering:
Samlede støtteberettigede
udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:
Kontante regionale tilskud:
Egenfinansiering:
Finansiering via
deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

Indstillet:

Procent:

11.988.833 kr.

Nærmere beskrivelse:
100 %

5.994.416,50 kr.

50 % Den Europæiske Regionalfond

kr.

%

2.997.208,25 kr.

25 %

kr.

%

2.997.208,25
kr.

25 % Erhvervs- og Byggestyrelsens
program for brugerdreven
innovation
%

Indtægter fra projektet:

kr.

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

kr.

%

Kommentarer til budgettet:
Størrelsen på egenfinansieringen er endnu uafklaret, men indstillingen forudsætter, at den minimum udgør
25 % af de støtteberettigede udgifter. Ansøger forventer yderligere at afsætte et tocifret millionbeløb til
aktiviteter der relatere sig til dette projekt.
Det skal afklares, om projektet indeholder lovlig statsstøtte særligt vedrørende de aktiviteter, der
afstedkommer i forlængelse af projektbørsen. Forårsager disse aktiviteter ulovlig statsstøtte kan det have
betydning for den samlede støtteintensitet.
Udviklingsområde procent:
Hvor stor en del af projektet vurderes at være til gavn for regionens udviklingsområder
Under forudsætning af at der inddrages en eller flere partnere fra yderområderne.
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41 %

