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Megasatsning erhverv-sundhed - kommissorium 
Udvikling og implementering af erhvervsstrategiens handlingsplan 

 

Mål  
Initiativet iværksættes under erhvervsudviklingsstrategiens innovationssøjle, delmål 2, hvor 
formålet er at udvikle virksomhedernes innovationskraft i styrkepositioner.  

Visionen er, at den store aktivitet i sundhedsvæsnet indenfor Region Midtjylland skal være en 
vedvarende drivkraft i en erhvervsudvikling. 

 

Udfordring/potentialet 
Sundhed er det største samlede offentlige ressourceområde, og et område der må forventes at 
være under betydeligt og stigende efterspørgsels- og finansieringsmæssigt pres i fremtiden.  

Sundhed – forskning, uddannelse, forebyggelse, undersøgelse, behandling og pleje osv. – er 
inden for Region Midtjylland en egentlig styrkeposition, både nationalt og internationalt, med 
34.000 ansatte. Der er markant natur- og sundhedsvidenskabelig uddannelse og forskning, der 
er avancerede sygehuse med lands- og landsdelsfunktioner osv.  

Sundhedsområdet er endvidere en organisation, som har tradition for både en forsknings- og 
brugerdreven innovation, men hvor det kommercielle element hidtil nærmest har været et 
biprodukt. 

Der har ikke har fundet nogen markant erhvervsudvikling sted i kølvandet på disse sundheds-
styrkepositioner, til trods for at erhvervslivets kompetencer og potentiale på mange måder 
ville kunne støtte en sådan udvikling. 

Der findes en række stærke initiativer til at skabe en kobling, fx form af Alexandra-instituttet 
med en udbygget brug af privat/offentligt samarbejde om IKT-projekter indenfor bl.a. 
sundhedsområdet, Ingeniørhøjskolen i Aarhus biomedicinske laboratorium og uddannelser i 
biomedicinsk teknik mm. Tech-trans-arbejdet ved Aarhus Universitet – og dermed ved Århus 
Universitetshospital – er andre eksempler sammen med den biomedicinske forskerpark og 
Østjysk Innovation. 

Regionsrådet har besluttet at igangsætte en samling af de somatiske sygehusfunktioner i 
Århus på ”Det nye universitetshospital i Århus” ved det nuværende Århus Universitetshospital, 
Skejby. Dette forventes at omfatte nybyggeri på ca. 250.000 m2 til en bruttoudgift på 5,3 mia. 
kr. Til dette er knyttet en fortsat udvikling af en række høje faglige ambitioner på at være 
både det lokale og nationale sygehus med international kvalitet. 

 

Indhold og ydelser 
Med baggrund i de skitserede udfordringer og potentialer nedsættes en taskforce for 
megasatsningen erhverv-sundhed. Taskforcen har til opgave at formulere forslag til indsatser 
på kort og længere sigt for erhvervsmæssig vækst i tilknytning til sundhedsområdet, og 
herunder spin off-muligheder for udbygningen af Århus Universitetshospital.  

Ud over emner i relation til sundhedssektoren skal der også anvises forslag til supplerende 
og/eller støttende indsatser i samspillet med den sociale sektor, informations- og 
kommunikationsteknologi, turisme (fx wellness), ernæring, byggeri samt forsknings- og 
uddannelsesindsatsen på de højere læreranstalter.  

 1 



Vækstforums møde den 16. april 2007 

Taskforcen skal endvidere have fokus på, hvorledes de store offentlige og private investeringer 
inden for sundhedsområdet i Århus-området kan bidrage til erhvervsmæssig vækst i hele 
regionen. 

 

Taskforcen bør inddrage de nødvendige faglige ekspertiser i vurderingen af de enkelte 
indsatsers potentiale og i afdækningen af muligheder, udfordringer og barrierer i realiseringen 
af indsatserne.  
  
Taskforcen skal komme med et bud på både ambitionsniveau og arbejdsmåder – hvad skal der 
ligge i samarbejdet om ”Region Midtjyllands Medicon Valley”. 

  
Taskforcen betjenes af vækstforums sekretariat. 

 

Taskforce 
Til at varetage arbejdet med at forberede satsningen formeres en taskforce: 

o Århus Universitet (1 repr.) 
o Alexandrainstituttet (1 repr.) 
o Ingeniørhøjskolen i Århus (1 repr.) 
o Dansk Industri (1 repr.) 
o BYG (1 repr.) 
o LO (1 repr.) 
o Forsknings- og innovationsstyrelsen (1 repr.) 
o Erhvervs- og byggestyrelsen (1 repr.) 
o Sundhedsministeriet (1 repr.) 
o Forskerparken (1 repr.) 
o Arkitektskolen (1 repr.) 
o Hospitalsledelserne (1 repr.) 
o Kommunerne (2 repr.) 
o Virksomheder (2 repr.) 
o Region Midtjylland (formand) 

 

Økonomi 
Indikativt budget (mio. kr.) for implementering af hele megasatsningen: 

  Region EU mål 2 EU mål 3 EU landdist. Andet I alt 
      80 

Heraf skal der anvendes 1,5 mio. kr. til forberedelse af satsningen i form af udarbejdelsen af 
forprojekter, afholdelsen af konference(r), dokumentation osv.  

 

Tidsplan 
Nærværende kommissorium behandles på Vækstforums møde 16. april 2007.  
 
Taskforcens forslag til indsatser behandles på Vækstforums møde 29. oktober 2007. 
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På baggrund heraf prioriterer Vækstforum indsatser og tilknyttede initiativer, som herefter 
konkretiseres og endelig godkendes af Vækstforum 10. december 2007. 
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