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• Vi ser udbredt brug af F&U-modellen i de projekter, som er 
finansieret af Syddansk Vækstforum

• Brugen af denne model må derfor forstås med afsæt i de 
rammer og muligheder som knytter sig til Syddansk 
Vækstforum

• Strukturen i oplægget
Præsentation af Syddansk Vækstforum
case : Den Stærke Hånd (info - http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm220355)

Vores erfaringer med modellen



Kort om Syddansk Vækstforum

• I alle regioner er der nedsat et Vækstforum, som:

– Udarbejder en regional erhvervsudviklingsstrategi for regionen
– Udvikler og indstiller om medfinansiering af regionale 

udviklingsaktiviteter til regionen
– Indstiller om EU-strukturfondsstøtte til Erhvervs- og 

Byggestyrelsen
– Overvåger de regionale og lokale vækstvilkår





Velfærdsteknologi og –service som 
forretningsområde

• Fokus på forretningsmulighederne indenfor 
velfærdsteknologi (teknologier der kan hjælpe og assistere 
brugere indenfor social- og sundhedsområdet og 
effektivisere arbejdsgangene). 

• Her har regionen særlige erhvervsmæssige styrker som 
man bygger på

• Samtidig løses en samfundsmæssig udfordring



Case-eksempel på innovation via F&U-
modellen: Den stærke hånd

• Projektperiode: juni 2011 – maj 2013
• Samlet projektsum: 21,5 mio. kr. 
• Syddansk Vækstforum har bevilget 8,6 mio. kr. i støtte (fra 

Den Europæiske Regionalfond)
• Stærk virksomhedsdrevet proces



Projektets formål

• Via systematisk brug af BDI som metode, at bidrage til 
udvikling af et velfærdsteknologisk hjælpemiddel, som 
gigtramte kan spænde på hånden og som kan hjælpe dem 
til at løse dagligdags praktiske opgaver, eks. at vride en 
klud, fylde brændstof på bilen etc. 



Projektpartnere:
• Invencon ApS (ansøger)
• Syddansk Universitet, SPIRE Center, Mads Clausen Ins titut
• Kong Christian Xs Gigthospital i Gråsten
• Linak A/S
• University College Syddanmark
• Institut for Produktudvikling, IPU
• Sønderborg Kommune
• Center for Hjælpemidler og Kommunikation, Sønderjyske 

Kommuner
• Tønder Kommune
• Derudover deltager en række virksomheder som 

netværksdeltagere



Vores erfaringer med brug af F&U modellen
• Relativt hurtigt at få innovationsprojekter i gang.

• Virksomheder får mulighed for at ”komme tættere på” det offentlige: forstå behov hos 

brugere/købere, bedre indsigt i den off. sektor  herunder beslutningsprocesser og 

”spilleregler”.

• Ikke bindende for den offentlige part  (ift. køb) – lille risiko.

• Større mulighed for at ”eksperimentere” – skabe kritisk masse ift. gode innovationer.

• Svært for virksomhederne at få afsat produktet (manglende referencer), dvs. 

manglende udfoldelse af produkternes kommercielle potentiale.

• Større OPI-bevågenhed - større bevidsthed om de udbudsretslige problemstillinger

• De større virksomheder er meget bevidste om habilitets-problematikken, derfor 

efterhånden sværere at få med i denne type projekter.

• De mindre/nye virksomheder er ofte mindre bevidste om denne problematik.

• Nødvendigt at sprede viden om OPI-problemstillinger og –modeller 

(bl.a. via "Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi” – se www.opi-lab.dk

og herunder ”Drejebog for offentlig privat samarbejde om udvikling af velfærdsteknologi i 

Region Syddanmark” udarbejdet af Advokatfirmaet Poul Schmith).


