Kommissorium
for
midlertidigt udvalg vedrørende innovation, erhvervsudvikling
og sundhedsteknologiske løsninger i sundhedssektoren
Udvalget er nedsat i henhold til regionsrådets beslutning den 14. december 2011 for perioden fra den 1. januar 2012 til 31. december
2013.
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Indledning
Regionsrådets midlertidige udvalg for Forskning, Teknologi og Innovation i Sundhedsvæsenet (2010 - 2011) afleverede sine anbefalinger og forslag til strategi til regionsrådet den 12. december 2011.
Det midlertidige udvalg for innovation, erhvervsudvikling og sundhedsteknologiske løsninger i sundhedssektoren (2012) skal følge implementeringen af innovationsarbejdet og sikre opmærksomhed om
og opbakning til anbefalingerne i den vedtagne strategi.
Sundhedsvæsenet har som velfærdsområde potentialet til at udbygge
en allerede stærk dansk position på et marked for løsninger kendetegnet ved voksende efterspørgsel efter velafprøvede og avancerede
sundhedsteknologiske løsninger og et stigende pres på sundhedsudgifterne.
Løsningerne og væksten kommer imidlertid ikke af sig selv. Skal regionen udnytte det globale potentiale for vækst på sundhedsområdet,
skal der satses målrettet på at løfte sundhedsvæsenet og sundhed til
et højere niveau. Der bør sættes ambitiøse og konkrete sundhedspolitiske mål, der sikrer, at man kan høste gevinsterne af en innovativ
sundhedssektor.
Udvalgets formål
Formålet er at understøtte innovation, erhvervsudvikling og sundhedsteknologiske løsninger i sundhedsvæsenet.
Udvalgets opgaver
Udvalget skal skabe fokus på mulighederne for innovation, sundhedsteknologi og erhvervspotentialet i de udfordringer, sundheds-
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væsenet står over for
Udvalget skal arbejde for at fremme samarbejdet og vidensdeling
om innovationsindsatser mellem offentlige og private aktører.
Der skal være særlig opmærksomhed på at sikre borgerne en forbedret sundhed og bedre vilkår for at tage ansvar for eget helbred
og behandling
Innovation og erhvervsudvikling finder sted i mange fora, f.eks.:
i de nye hospitalsbyggerier
på regionshospitalet Horsens, som er regionens hospitalsinnovationsplatform
i etableringen af en task-force til at bane vejen for et nyt samarbejde mellem region og kommunerne
i den regionale udviklingsplan
i deltagelse i internationale programmer og netværk, herunder
EU-programmer
Udvalget skal have fokus på, at ny og forskningsbaseret viden, som
har betydning for befolkningens sundhed, bringes i spil hurtigere end
tilfældet er i dag, f.eks. ved at relevante erfaringer og metoder opsamles og formidles, så der sker en hurtig og effektiv implementering
af innovative tiltag.
Udvalget skal i sin tilgang til dets opgaver have fokus på, at det internationale udsyn er en ressource til fortsat udvikling, således at den
midtjyske region går foran og skaber de bedste vilkår for
virksomheder, vækst og eksport.
Udvalgets arbejdsform
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til regionsrådets standardforretningsorden for midlertidige udvalg.
Udvalget kan invitere andre personer, herunder andre regionsrådsmedlemmer, til at deltage i udvalgets arbejde når det er ønskeligt af
hensyn til en sags oplysning.
Udvalgets arbejde kan omfatte studiebesøg, herunder internationale
partnere i Danmark og i udlandet, møder med centrale fagpersoner
fra bl.a. Aarhus Universitet, andre interne og eksterne forskningsmiljøer og vidensinstitutioner, hospitalerne m.fl.
Udvalget kan afholde en konference om anvendelsen af ny teknologi
og innovation i sundhedsvæsenet og andre lignende initiativer, som
kan fremme anvendelsen af ny teknologi i Region Midtjylland.
Udvalget forventes at afholde 4-6 møder om året.
Udvalgets afrapportering
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På baggrund af drøftelserne i udvalget udarbejdes en afsluttende
rapport, som forelægges regionsrådet.
Sekretariatsbetjening
Udvalget sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet.

