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Spørgsmål:
Hvor mange penge bruger Region Hovedstaden i 2014 og 2015 på at fremme innovation? Har aktiviteterne ført til konkrete løsninger, som har vist sig at blive implementeret til gavn for hhv. borgere
og klinikere/hospitalerne i Region H? I givet fald er jeg interesseret i at få et par eksempler på dette.
Hvor mange penge er afsat til innovation i 2016?
Svar:
Der forefindes ikke samlede opgørelser af hvor mange ressourcer, der anvendes på at fremme innovation i Region Hovedstaden. Det skyldes bl.a., at innovationsaktiviteter ofte udføres og understøttes i sammenhæng med den daglige drift eller via generelle udviklingsaktiviteter.
I administrationen anvendes ressourcer på bl.a. at afklare hvilke IT-innovationer, der bør understøttes, og der indsamles viden om bl.a. telemedicinske løsninger, der skaber grundlaget for nye innovationer. Derudover understøttes innovation bl.a. ved kommercialisering af forskeres opfindelser, ”En
indgang” for farma- og biotekindustrien, der åbner for innovationer fra erhvervslivet, bistand til
indgåelse af forskningskontrakter, bistand til regionens søgning af forsknings- og innovationsmidler
og bistand med rådgivning af innovationsprocesser på klinikker.
Administrationen står desuden for et mindre antal egentlige innovationsprojekter. I 2014 og 2015
har Region Hovedstaden og Københavns Kommune hver afsat samlet set 2 mio. kr. til at gennemføre projektet ”Et nyt liv med type 2 diabetes”. Projektet udvalgte via en konkurrence private virksomheder, der kunne løse konkrete udfordringer for personer med type 2 diabetes. Dette resulterede
i et samarbejde mellem Steno Diabetes Center, BridgeIT, Frederiksberg Hospital, Vanløse Forebyggelsescenter og Lægepraksis Line Lindinger og Thomas Saxil. Samarbejdet har udviklet en borgerrettet app, der forventes klar til implementering ved årets udgang.
Administrationen har desuden stået for opstart af Copenhagen Healthtech Cluster (CHC), som skal
knytte bånd mellem region, kommuner og erhvervsliv. Der er i regionens budget afsat 10 mio. kr. i
2015, og CHC’s styregruppe har besluttet at igangsætte flere konkrete projekter, som både har behandlingsmæssigt og kommercielt potentiale nationalt og globalt. Eksempelvis arbejdes der med at
gøre Danmark til det land med færrest fejloperationer via simulationstræning. CHC er med til at afsøge eksportmuligheder for løsningen i bl.a. Kina.

På hospitalerne er der desuden interessante innovationsaktiviteter i forbindelse med bl.a. byggeri,
driften af scannere mm.
Der er få konkrete eksempler på innovationer, der er blevet implementeret. Dette er en velkendt
problemstilling, der har betydet, at administrationen fremover har et kraftigt fokus på implementering og skalering i innovationsarbejdet (skalering vil sige bred implementering). De udfordringer,
der bl.a. skal tackles, er, at der ikke afsættes de nødvendige midler og ledelsesfokus til implementering, en manglende risikovillighed ved indkøb af nye løsninger og manglende incitamentsstrukturer
for innovation
Et eksempel på et implementeret projekt er et Offentligt-Privat Innovationssamarbejde (OPI) mellem Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Gentofte Hospital og Dansk RobotTeknik om udvikling og
implementering af en robotarm. I dag arbejder sundhedsprofessionelle side om side med robotten og
svartiden på blodprøver er reduceret til gavn for borgere og sundhedsprofessionelle. Projektet blev
støttet af Region Hovedstaden’s Offentlig-Privat Innovationspulje i 2013 . Et andet implementeret
OPI, der kan nævnes, er Sansefødestuen - et samarbejde mellem Nyt Hospital Nordsjælland, Philips
og Wavecare. Her beroliger musik, lyde af bølgeskvulp og lys fra en storskærm fødende kvinder, så
fødslen ikke opleves stressende og unødigt dramatisk.
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