
Handlingsplan for DLSC i Region Nordjylland 
 

I tilknytning til strategisk samarbejdsaftale af 17. december 2021 mellem DLSC og RN udarbejdes en 

handlingsplan for de kommende 12 måneder. Handlingsplanen skal udpege aktiviteter, parterne ønsker 

igangsat her i det første år af den nye klynges virke. 

Som det fremgår af samarbejdsaftalen, er klyngens hovedformål at bygge bro, etablere 

innovationsprojekter og skabe netværk mellem virksomhederne, videnmiljøer og organisationer med 

ansvar for sundhed og pleje for herigennem at omsætte forskning og videnproduktion, der skabes på 

universiteter, i klinikkerne og på de teknologiske institutter og øvrige videninstitutioner til nye og bedre 

kommercielle løsninger og produkter til gavn for virksomheder og borgere i hele Danmark. 

Regionerne lægger generelt vægt på samarbejde om forskning, udvikling, test og afprøvning inden for 
områder, hvor regionerne, med afsæt i konkrete behov i klinikken, ønsker nye innovative produkter eller 
løsninger. 
 
Region Nordjylland lægger vægt på, at innovationen foregår i et koncern-dækkende perspektiv. Det er 
således vigtigt, at samarbejdet med DSLC tilrettelægges i overensstemmelse med overordnede strategier, 
herunder bidrag til det tværsektorielle samarbejde, samt at konkrete projekter og aktiviteter organiseres, 
så de passer godt til måden, RN har organiseret innovationsarbejdet på. Det gælder eksempelvis i forhold til 
platformen for sundhedsinnovation, der omfatter alle RN’s virksomheder og afdelinger samt eksterne 
parter. 
 
Parterne er enige om, at DLSC’ aktuelle prioritering af udfordringsområder vedr. agilitet og sammenhæng 
for patienter på tværs af sektorer samt grøn omstilling, aftalt med de regionale udviklingsdirektører i regi af 
Danske Regioner (26/11-21) og jf. samarbejdsaftalens § 4.1, skal afspejles i konkrete aktiviteter i denne 
handlingsplan. 
 
I forhold til udviklings- og innovationssamarbejder mellem virksomheder og de kliniske afdelinger på 
hospitalerne i Nordjylland er det den kliniknære innovationsenhed, Idéklinikken (IK), der er den 
koordinerende enhed. Dette er vigtigt i relation til at sikre overholdelse af relevant lovgivning (lov om 
opfindelser, sundhedsloven), så der er styr på aftaler, rettigheder, IPR, patenter, tilladelser mv. Dette 
gælder også i relation til koordinering med øvrige (strategiske) kliniske innovationsindsatser på 
hospitalerne (living labs, health hub, AI og medtech indsats, Trial Nation, klar til NAU mv.).  
 
Der fastlægges således følgende handlinger for DLSC i Region Nordjylland i 2022: 
 

1) Match-making 
DLSC skal etablere et tæt samarbejde med Idéklinikken (IK) med henblik på at tilsikre en kontinuert 
dialog og koordinering af indsatser i relation til udviklings- og innovationssamarbejder med de 
kliniske hospitalsafdelinger i RN. Dette indbefatter, at: 

• DLSC skal understøtte RN’s indsats med at øge antal af erhvervssamarbejder omkring klinisk 

forskning, både nationalt og internationalt. Det kan f.eks. omfatte:   

o En opsøgende indsats efter virksomhedssamarbejder inden for strategiske fokusområder for 

klinisk forskning, eksempelvis diagnostiske løsninger indeholdende AI og beslutningsstøtte. 

o En opsøgende indsat for match af RN’s kliniske opfindelser med relevante virksomheder og 

samarbejdspartnere.  



o Understøtte igangsættelse af konkrete PoC projekter som resultat af de opsøgende indsatser 

 

2) Fremme af internationalt samarbejde 

• DSLC skal bistå IK med at skaffe internationale partnere til innovationsprojekter i samarbejde 

mellem klinik og danske virksomheder  

• DLSC skal iværksætte en målrettet indsats for at hjemtage midler fra nationale og internationale 

fonde til at styrke rammerne for og ressourcerne til understøttelse af sundhedsinnovation i bl.a. 

Nordjylland. Dette kan evt. gøres sammen med andre parter, som erhvervshusene. Herunder er 

det vigtigt, at DLSC opnår guldcertificeret som klynge. 

 
3) Etablere et nationalt udviklingsprojekt (”fyrtårn)”, forankret i den nordjyske hub: ”Fra udvikling til 

implementering”  

Tage lead på et nationalt projekt om at udvikle, afprøve og implementere modeller for innovative 

indkøb, og dermed modvirke at udviklingsprojekter/produkter strander efter udviklingsfasen.  

Projektet tager udgangspunkt i erfaring og kompetencer opbygget i det nordjyske økosystem 

(herunder i Idéklinikken, de nordjyske kommuner m.fl.) og inddrager danske aktører i de konkrete 

aktiviteter (herunder Behandlingsrådet, Danske Regioners InnovationsBoard, Trial Nation) og kan 

organiseres i relation til Platform for Sundhedsinnovation. 

 
4) Støtte til projektudvikling og netværk, konferencer mv 

• DLSC skal understøtte IK’s Health Hub aktiviteter. Det kan f.eks. omfatte, iværksætteriaktiviteter 

og planlægning af pitch-events.  

• Afholde en konference a la ”når innovation lykkes” 

 
5) Det er i henhold til § 6.2 i samarbejdsaftalen besluttet, at den regionale hub fysisk placeres ”i et 

relevant sundhedsinovationsmiljø i Aalborg”. Særligt indsats 1 og 3 i denne handlingsplan fordrer 
samlokalisering af DLSC og Ideklinikken for en tæt og løbende dialog og koordinering af aktiviteter. 
Indtil lokaliteter til NAU/AAUs sundhedsvidenskabelige fakultet mv. er klar til indflytning (formentlig i 
2023), skal en eller flere af medarbejderne i DLSC’ regionale hub på ugentlig basis være fysisk tilstede 
i Ideklinikkens lokaliteter på Aalborg Universitetshospital, hvor et kontor indrettes som ”projektrum” 
for samarbejdet. 


