
 

Strategi for Sundhedsinnovation 
- Innovation med vilje 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Vi har hospitaler i verdensklasse, unikke sundhedsdata og fantastiske 
kolleger på tværs af regionens enheder. Men vi har også et uforløst potentiale 

for innovation. Vi vil med denne strategi sende budskabet om, at Region 
Midtjylland vil styrke innovationsindsatsen. Vi ser frem til et fornyet 

samarbejde med virksomheder, videninstitutioner, kommuner og borgere."  



 

Vision 
 
Vi vil fremme befolkningens sundhed ved proaktivt at medvirke til at skabe et økosystem i 
verdensklasse for sundhedsinnovation i Region Midtjylland. 
 
• Når vi vil fremme befolkningens sundhed, så mener vi, at vi bidrager til et godt liv både 

under, efter og uden sygdom. 
• Med økosystem mener vi, at vi har stærke partnerskaber, som udnytter komplementære 

styrker på tværs af regionale enheder i samarbejde med eksterne aktører som f.eks. 
virksomheder. 

• Med sundhedsinnovation mener vi, at der genereres nye idéer, som omsættes til praksis og 
skaber værdi i sundhedsvæsenet. Det kan både være i form af nyskabende produkter, 
serviceydelser, kommunikationsmetoder, organisationsformer og processer. 

Tre Strategiske Pejlemærker 
 
1. Viljen og hjælpen skal være synlig 
• Viljen til at prioritere innovation skal findes blandt alle ledere, og det skal løbende 

kommunikeres til medarbejderne, at der støttes op om innovation. 
• Hjælpen skal være der. Om det er teknisk, administrativ eller noget helt andet, så har 

innovationsprojekter brug for hjælp og støtte til udvikling og implementering. 
• Synlig betyder, at lokale innovationsressourcer - støttet af stabene og de fælles funktioner 

- skal være tæt på klinikken. Det skal være tydeligt, hvor medarbejderne går hen for at 
finde støtte - og den enkelte leder skal klædes på til opgaven. 

 
2. Resultater skabes og ressourcer findes i partnerskaber  
• Resultater kan være produkter, services eller nye virksomheder, men det kan også være 

nye samarbejdsformer eller arbejdsformer. Uanset håndgribeligheden bidrager resultaterne 
af innovation til værdi for patienter og medarbejdere i form af f.eks. højere kvalitet, bedre 
forløb eller mere sundhed for pengene. 

• Ressourcer kan være tid, viden og kapital, der bidrager til finansiering af en indsats. Det 
kan også være indtjening fra immaterielle rettigheder, der geninvesteres i nye indsatser.   

• Partnerskaber understreger ønsket om synergi mellem flere aktører. Samarbejdet med 
virksomheder og fonde skal udvikles, så der skabes værdi på flere bundlinjer. Samtidig 
inviteres til et bredt samarbejde i hele økosystemet om at samskabe forudsætningerne for 
det gode liv. 

 
3. Digitalisering og data skal være med til at skabe fremtidens 
sundhedsvæsen 
• Digitalisering er med til at skabe nye processer og løsninger, der gør det nemmere at være 

medarbejder, patient og borger. Data skal bidrage til, at nye idéer og handlinger opstår, 
samt at give indsigt i, hvilke løsninger, der skaber værdi. 

• Fremtidens digitale og databaserede sundhedsvæsen bidrager til, at Region Midtjylland 
fremmer sundhed til gavn for borgerne – både under, efter og uden sygdom. 
 

Tre strategiske indsatsområder  
 



 

1. Proaktiv innovationsledelse 
Mere innovation med vilje kræver, at lederne går forrest. Innovationsledelse skal bidrage til en 
kultur, som understøtter udvikling, skalering og implementering af nye løsninger, som bygger 
videre på forbedrings- og forskningsarbejdet. Samtidig vil ledelsen systematisere arbejdet med 
innovation, så potentialer for gevinster hurtigt kan afklares, så ressourcerne prioriteres på en 
effektiv måde.  
 
2. Effektiv innovationsstøtte 
Det skal være nemmere at få hurtig og systematisk hjælp til innovation. Samtidig skal faglige 
og innovative styrker synliggøres og stilles til rådighed for samarbejdspartnere i økosystemet 
for at indfri potentialet for nye innovative løsninger.  

 
3. Flere innovative partnerskaber 
Der skal arbejdes i partnerskaber på at skabe flere innovative projekter, som løser 
sundhedsvæsenets udfordringer. Derudover styrkes kommunikationsindsatsen, så der skabes 
synlighed om successer og muligheder på innovationsområdet. 
 
 
De konkrete handlinger kan følges på innovation.rm.dk. 
 
 
 
 
 
Kontakt 
 
Skal vi samarbejde om fremtidens sundhed? 
 
Web: Innovation.rm.dk 
Mail: Innovation@rm.dk 
 
Tjek også kontaktlisten med direkte kontakter til alle regionens enheder: 
https://www.rm.dk/om-os/hjalp-til-innovation/kontaktliste-innovation/ 
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