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CoLab Denmark 



CoLab Denmark 
Hvorfor? 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
FormålCenter for Borgernær Velfærdsteknologi (CBV) er igangsat med det formål at videreudvikle det tværsektorielle samarbejde mellem region, kommuner og virksomheder mod en højere grad af effektive processer for vurdering, udvikling, og udbredelse af borgernær velfærdsteknologi.Baggrunden for denne satsning er regionens strategier om:at udvikle borgernes og patienternes egen rolle i henholdsvis bedre sundhedsadfærd og i behandlingen af deres sygdom. (Du har ansvar for din sundhed – sammen tager vi hånd om din sygdom). at sundheds- og socialområdet skal understøtte erhvervsudviklingen i Region Syddanmark.CoLab Denmark skal blandet andet understøtte tilpasningen af teknologier og gøre disse målrettet markedets behov, være med til at sikre en større udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger, så de kommer ud på markedet og helt hjem i stuerne hos borgerneCoLab Denmark er også et ”opgør” med silotænkningen. Man går fra enkeltvis at udvikle og tilpasse til derimod at udvikle på tværs af sektorerne, og understøtte sektorovergangne.



Alt for mange danske virksomheder og iværksættere  
har store udfordringer med at få deres nye innovative  
løsning det sidste stykke vej ud over rampen, fordi de  
går i stå i det, vi ofte beskriver som ’dødens gab’  
– mellem prototype og marked. 
 Carsten Bjerg, formand for Markedsmodningsfonden:  
”Når Nye Løsninger Skal på Markedet”  
Erhvervsstyrelsen 2014 
 

Vi skal tænke udbredelse og implementering!   
- men hvordan? 
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Barrierer og udfordringer 
- Hvad er behovene? 

Kommuner og private virksomheder 
efterspørger hjælp til afprøvning og 
effektdokumentation af 
velfærdsteknologi samt målrettet 
identifikation af behov på og fra 
markedet. 

Det er svært for både små, 
mellemstore og store virksomheder 
at opnå adgang til  driftsnære 
testmiljøer samt standardiserede 
test- og produktudviklingsforløb. 
Komplekse juridiske retningslinjer 
og mangel på risikovillig kapital er 
desuden en væsentlig barriere. 

Offentlige organisationer efterlyser 
mere evidens for 
velfærdsteknologiske effekter, 
større gevinstrealisering samt 
bedre beslutningsgrundlag for 
investeringer i velfærdsteknologiske 
løsninger. 



CoLab Denmark 
Konceptet bag 

”CoLab Denmark er en samarbejdsmodel for 
offentlig privat udvikling på tværs af 
sundhedsvæsenet .  
 
Et CoLab er et udviklingsmiljø i driften. Her stiller 
hverdagens eksperter i både sygehuse og 
kommuner samlet deres behov, viden og 
faciliteter til rådighed for sammen med borgere 
og virksomheder at udvikle og teste nye 
velfærdsteknologiske løsninger.” 
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Koncept�Med CoLab etableres et koncept, der skal fremme den velfærdsteknologiske udvikling ved at udbrede nye modeller for samarbejde på tværs af sektorer og med virksomheder. Med afsæt i faktiske behov for udvikling af konkrete løsninger hos henholdsvis virksomheder og i sundhedsvæsenet, strategiske satsninger på udvikling af velfærdsteknologi, faglig udvikling af sundhedsvæsenet og vækst i regionen, samt en standardiseret infrastruktur skal CBV sikre:Robuste og accelererede processer for udvikling. Anerkendte vurderinger af løsninger i sundhedsvæsenet. Grundlag for udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger – ikke bare i Region Syddanmark, men også nationalt og internationalt.



CoLab Denmark 
Hvordan? 

CoLab Plug&Play 

Lokalt forankrede CoLabs 
CoLab Recovery & Rehab 

TEMATIK CoLab Odense 
Behandling og pleje af borger i eget hjem 
med særligt fokus på sammenhæng 
mellem indsatserne på tværs af sektorer 

TEMATIK CoLab Vest 
Med afsæt i borgerens reelle behov og situation, 
gøres der brug af kvalitativ og kvantitativ data 
og forecasting som løftestang for kvalitet 

TEMATIK CoLab Sønderjylland 
 

TEMATIK CoLab Lillebælt 
 

TEMATIK CoLab Recovery & Rehab 
 

TEMATIK CoLab Plug & Play 
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Et netværk af 4 lokalt forankrede CoLabs, et fælles for psykiatrien (Recovery & Rehab), og regionalt testcenter (Plug&Pay)En koordineret indgang skal sikre ”no wrong door”. At kontakten bliver givet videre til det rigtige sted hvor de rette mennesker kan være med til at løfte opgaven





CoLab Denmark 
- Struktur 

Sygehus 
Kommuner 

Læge praksis Privat aktør 

Patient/ 
Borger 

Vidensinstitutioner 

Støttefunktioner 
Testfaciliteter 



Erfaringer 
- vi er blevet klogere! 

• Stærkt fokus på drift 
 

• Vækstperspektivet er nyt for 
sygehusene 
 

• Organisatorisk forankring og 
kobling til lokale initiativer 

• Økonomisk 
kompensation i 
samarbejde på tværs 
 

• Rollefordeling  
 

• Organisatorisk forankring 

• Manglende 
incitament struktur 
for deltagelse 
 

• Svært at skabe et 
fælles forum 

FÆLLES 
• ”Ting tager tid” 
 
• Faglighed og organisatoriske 

selvforståelser skal mødes 
 
• Konventionel tilgang til rollefordeling i 

sundhedsvæsenet er svær at udfordre  
• Urealistiske 

forventninger til 
finansiering 
 

• Uklar på behov og 
ønsket output 
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Hovedpunkter 
- CoLab Denmarks budskaber 

Vi skal sikre at brugerne og borgerne får velfærdsteknologiske 
løsninger af høj kvalitet der er tilpasset deres behov. 
 
 
 
Vi får det tværsektorielle samarbejde til at fungere og leverer solide 
beslutningsgrundlag til sundhedsleverandører, så de kan kvalificere 
deres egne investeringer i velfærdsteknologiske løsninger 
 
 
 
Vi åbner døren til driften og baner vejen til markedet, forkorter og 
effektiviserer udviklingstiden for virksomhederne og deres 
velfærdsteknologiske løsninger. 
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