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Om Copenhagen
Healthtech Cluster
Copenhagen Healthtech Cluster anvender de aktuelle sundhedsudfor
dringer som vækstmotor for virksomheder i Greater Copenhagen, der
udvikler løsninger til sundhedssektoren og teknologier til fremtidens
sundhedsudfordringer. Vi skaber vækst ved at hjælpe kommuner og regioner med adgang til de nyeste og bedste løsninger på sundhedsområdet.

3 indsatsområder
Sundhedsdata
Danske sundhedsregistre og kliniske
databaser har den højeste kvalitet i
verden. Vi hjælper virksomheder med
at finde og ansøge om adgang til data
– til brug i udvikling af ny
sundhedsteknologi.

Testmiljøer
Vi samarbejder med hospitaler og
kommuner om at stille praksis og viden
til rådighed for virksomheder. Det sikrer
at produkter tilpasses klinisk praksis og
øger chancen for implementering og
skalering.

Tech Forum
Vi afdækker kommuner og regioners
sundhedsudfordringer og behov
– og matcher med virksomheders løsninger. Det skaber bedre sundhed for
borgeren og vækst for virksomheder.
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Sundhedsudfordringer
Det danske sundhedssystem er under pres. Vi
er blevet bedre til at behandle syge mennesker, så de lever længere. Mange med kroniske
sygdomme. Den udvikling presser sundhedsbudgetterne. Der er derfor et voksende behov
for smartere og mere omkostningseffektive
sundhedsløsninger. Den digitale udvikling
vil fundamentalt forandre den måde vi løser
morgendagens sundhedsudfordringer. Allerede
nu har teknologien muliggjort en stor udvikling
i sundhedssektoren, men der er et langt større
potentiale i Danmark end det der bliver udnyttet
i dag. Teknologien gør det fx muligt på et langt
tidligere stadie at forudse udvikling af menneskers sygdom. Fremtidens sundhedsvæsen vil
derfor have et langt større fokus på forebyggelse. Sundhedsregistre der går 30-40 år tilbage
er et aktiv, fordi data systematisk indsamlet og
koblet til cpr-numre. Eksempelvis er arveligheden af en lang række kræftsygdomme kortlagt
ved hjælp af danske registre. I takt med, at de
digitale teknologier modnes, vil flere og større
dataset kunne sammenkobles og skabe indblik
i udvikling af sygdom og dermed kan unødvendige sygdomsforløb, hospitalsindlæggelser og
dødsfald undgås.

OM CHC
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Vidste
du at…

Højdepunkter
i 2017

…en gennemsnitlig borger,
der har passeret 70 år, bruger
sygehusvæsenets ydelser dobbelt
så meget som folk i 50’erne

…3 ud af 4 kommuner forventer,
at den demografiske udvikling
vil give øgede driftsudgifter
allerede i 2018

(Danske Regioner)

(Kommunernes Landsforening)

…cirka en tredjedel af
befolkningen lever med en
eller flere kroniske sygdomme

…især sygdomme som hjertesygdom,
diabetes, KOL og demens, medfører store
kommunale udgifter til omsorg og pleje

(Sundhedsstyrelsen)

(Region Hovedstaden)
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2042 v ning i
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JANUAR
Innovationsdag om
dataudtræk fra digital
genoptræning
Emnerne dataudtræk og tolkning, business
cases, forskningssamarbejder og drømmen
om den fælles backend dannede rammen
for årets første innovationsdag.

MARTS
Innovationsdag
om kronikere og
sundhedsdata
Forskere, innovatører, patientforeninger og
kronikere deltog på CHC Innovationsdag,
hvor der blev gået i dybden med, hvordan
personlige sundhedsdata kan hjælpe
kronikere til at tilrettelægge en bedre
hverdag.

CHC anvender disse sundhedsudfordringer, som vækstmotor for
virksomheder der arbejder med sundhedsteknologi.
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APRIL
Innovationsdag om
sansebaserede
løsninger
På innovationsdagen i april blev der gået
i dybden med, hvordan man skaber den
gode business case og hvordan man laver
effektmåling på tværs af løsninger.

Større fleksibilitet med
virtuel hjemmepleje
Inspirationskatalog til skærmkommunikation i kommunernes
hjemme- og sygepleje.

Rapport:
Virtuel
hjemmepleje

JUNI
Folkemødet
MAJ
Ny direktør

På årets Folkemøde fik Copenhagen
Healthtech Cluster sat sundhedsdata på den
nationalpolitiske dagsorden og grundstenene
til en Sundhedsdata Taskforce blev lagt.

Læs mere på s. 24
Copenhagen Healthtech Cluster ansatte
i maj professor Henning Langberg til at
stå i spidsen for udvikling af fremtidens
sundhedsteknologiske løsninger, der kan
omsættes til bedre sundhed og skabe vækst
og arbejdspladser i Greater Copenhagen.
Teknologiske løsninger til
tidlig opsporing af demens

Læs mere på s. 18
CHC har udarbejdet et overblik over
kommuners erfaringer med virtuel
hjemmepleje samt et indblik i løsninger
og leverandører af teknologien bag
skærmløsningen.
Fremtidens liftning af
borgere på plejecentre
En markedsafdækning af liftsystemer til plejecentre.

Rapport:
Fremtidens liftning af
borgere på plejecentre

En markedsafdækning af opsporingsværktøjer og teknologier
til borgere med demens i det tidlige stadie.

Rapport:
Teknologier til borgere
med demens

AUGUST
Sundhedsdata
Taskforce
CHCs sundhedsdata taskforce Data Redder
Liv blev søsat med deltagelse fra mere end
20 offentlige og private deltagere. Målet er at
få bedre vilkår til at ansøge om og anvende
sundhedsdata inden for den eksisterende
lovgivning.

Læs mere på s. 21

CHC har udarbejdet et overblik over danske
og internationale teknologier til tidlig
opsporing af demens samt til kognitiv træning
og understøttelse af borgere med demens.

Rapporten afdækker markedet for lifte
nationalt og internationalt med henblik på
at finde ud af om der findes alternativer til
at installere skinner i loftet.
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SEPTEMBER
TechBBQ
Tech BBQ i Øksnehallen dannede
ramme om årets Tech Summit, hvor CHC
repræsenterede Health og Life Science. Hør
danske entreprenører fortælle om deres
teknologier og om behovet for innnovation
i sundhedssektoren.

Læs mere på s. 25
Se en lille film fra dagen:
bit.ly/2o6voyU

OKTOBER
CHC nyt medlem i
Sirikommissionens
sundhedsudvalg

NOVEMBER
Sundhedskonference
i Mærsk Tårnet

DECEMBER
Nordisk-Baltisk
møde i Helsinki

450 repræsentanter fra sundhedssektoren,
virksomheder, forskning og
sundhedsuddannelser var samlet i Mærsk
Tårnet den 16.november, da dørene til
konferencen ’Innovation som drivkraft i
fremtidens sundhedssektor’ blev åbnet

CHC deltog i december i et Nordisk-Baltisk
møde i Helsinki hos Sitra. CHCs direktør
Henning Langberg og Thor Hvidbak,
Sektionschef CIMT Region Hovedstaden
præsenterede sundhedsdata styrkepositioner
i Danmark og Greater Copenhagen.

Læs mere på s. 26

CHC direktør Henning Langberg indtrådte
som medlem af Sirikommissionens
udvalg, der skal undersøge muligheder og
fremtidsperspektiver for kunstig intelligens
og nye teknologier i sundhedssektoren.
Markedsafdækning af
velfærdsteknologiske
sensorløsninger
Markedsafdækning af sensorteknologier til ældreplejen – med
særligt fokus på inkontinens og søvn.

Innovationsdag
om blockchain
I oktober inviterede CHC i samarbejde
med Copenhagen Business School
og Copenhagen Health Techers til
innovationsdag, hvor innovative virksomheder,
startups, offentlige ansatte og forskere
diskuterede hvordan data kan følge borgeren
frem for systemet ved brug af blockchain.
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Rapport:
Sensorteknologi
i ældreplejen

CHC har for Københavns Kommune
undersøgt markedet for sensorteknologier
til ældreplejen – med særligt fokus
på inkontinens og søvn. Det er blevet
til en rapport, der giver overblik over
sensorteknologier, som allerede er i brug
og fremtidige teknologier, der forventes at
komme på markedet i de kommende år.

Kommuners erfaringer med
investering i teknologi til
sundhedsområdet
En behovsafdækning der belyser, hvilke udfordringer kommunerne
aktuelt står overfor ved investering i og implementering af
velfærdsteknologi.

Rapport:
Velfærdsteknologi

CHC har med rapporten ’Kommuners
erfaringer med investering i teknologi til
sundhedsområdet’ belyst, hvilke udfordringer
kommunerne aktuelt står overfor når de
skal investere i og implementere nye
velfærdsteknologiske løsninger.

MILEPÆLE
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Samarbejde
med virksomheder
CHC har i løbet af 2017 samarbejdet med mere end 100 virksomheder
– med ambitionen om at accelerere udviklingen af nye
sundhedsløsninger til gavn for patienter, borgere og samfund.

Vi har bl.a.
 aciliteret samarbejde mellem
F
virksomheder og klinisk praksis
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 julpet med adgang til
H
forskning, test og udvikling

Kortlagt og markedsført nye
sundhedsteknologier

SAMARBEJDE
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Nært samarbejde
med 27 kommuner

Sensorteknologi
i ældreplejen

Fremtidens liftning
af borgere på plejecentre

CHC har for Københavns kommune (KK)
udarbejdet en markedsafdækning af
sensorteknologier inden for fokusområderne
inkontinens og søvn. Rapporten skal give et
overblik over moderne sensorteknologier
samt fremtidige teknologier, der forventes at
være tilgængelige på markedet inden for de
kommende par år. Rapporten præsenterer
derudover de sensorer, der kan overføres til
sundhedsområdet fra andre brancher. Den
indeholder i alt beskrivelser af 19 teknologier,
herunder produktionen af data, løsningerne
anvendt i praksis, erfaringer fra andre
kommuner, beskrivelse af producenten
samt pris.

CHC har på vegne af Københavns Kommune
udarbejdet et katalog over nuværende og
fremtidige hjælpemidler til understøttelse af
forflytning af borgere og patienter. I kataloget
gives desuden et indblik i mulighederne for
anvendelse af robotteknologi og exoskeletter
i sundhedsvæsenet. I kataloget findes blandt
andet et overblik over nuværende praksis,
eksisterende hjælpemidler samt fremtidige
hjælpemidler til understøttelse af forflytning.

CHC har indgået i dialog med kommunaldirektører, sundhedschefer og
velfærdsteknologikonsulenter fra 27 kommuner i Region Hovedstaden
og Region Sjælland med henblik på at afdække kommunernes behov
i relation til indkøb af nye sundhedsløsninger for i fremtiden at kunne
imødekomme kommunernes behov på bedst mulig vis. Resultaterne blev
samlet i rapporten: ’Velfærdsteknologi - Kommuners erfaringer med
investering i teknologi til sundhedsområdet’.

CHC er en vigtig
sparringspartner i
kommunernes afdækning af
markedet for velfærdsteknologi.

Teknologiske
løsninger til tidlig
opsporing af demens

Teknologi indebærer ofte store
investeringer og det svært at
overskue, hvad der er på
markedet. CHC har indsigt i
hvad der rører sig - fra de helt
Hent
rapport
erne
her:
bit.ly/2B
VuBJT

nye teknologier til de mere
etablerede løsninger, og kan
derfor kvalificere vores egen
proces’’
Nanna Skriver
Centerchef, Center for
Innovation og Digitalisering,
Københavns Kommune
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Større fleksibilitet
med virtuel
hjemmepleje

Vi har samlet kommuners erfaringer med
brug af virtuel hjemmepleje i et katalog, som
kan inspirere andre kommuner til at tage
løsningen i brug. I kataloget får du også et
overblik over leverandører af teknologien,
samt information om hvad der kræves i
implementeringsprocessen.

Rapporten indeholder en markedsafdækning
af de bedste danske og internationale digitale
løsninger, til tidlig opsporing af demens samt
teknologier til kognitiv træning af borgere med
lettere demens.
Rapporten er et værktøj til kommuner, som
ønsker bedre udredning af borgere med
demens og inspiration til nye måder at yde
støtte til hjemmeboende demensramte
borgere. Rapporten er udarbejdet efter
anmodning fra København Kommune,
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF).

SAMARBEJDE
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Test og
innovation
CHC arbejder for at udvikle Greater Copenhagens innovationskapacitet,
så flere virksomheder får adgang til den forsknings- og praksisbaserede
viden og de test af prototyper i praksis, som er kritisk for at kunne
udvikle nye værdiskabende løsninger. Det sker i samarbejde med
Copenhagen Center for Health Technology (CACHET) og de tilsluttede
universiteter – KU SUND, DTU og CBS – samt test og innovationsmiljøer
i Greater Copenhagen.

Neurescue
Hvert år rammes ca. 4.000 danskere af
hjertestop uden for hospitalet. Det svarer til at
11 mennesker dør hver eneste dag – ofte inden
de når til sygehuset.
Neurescue er en teknologi, der potentielt
kan redde disse menneskeliv. Neurescue
er et computerstyret ballonkateter, der ved
hjertestop eller kritisk blødning kan kanalisere
blodforsyningen til de organer, der har brug for
det. Det er med til at øge chancen for at sætte
hjertet i gang igen og beskytter patienten mod
hjerneskade.
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TEST OG INNOVATION

Vi har gennem CHC
fået mulighed for at
samarbejde med testmiljøet
CAMES om simulation og
træning af Neurescues løsning.
Det er af kæmpestor værdi
fordi hospitalerne skal vide
hvordan de anvender løsningen,
for at ville købe produktet. Så
træningsmaterialet er ligeså
vigtigt som selve løsningen”
Bjørn Broby
Director og Business
Development,
Neurescue

CHC har i 2017 faciliteret et samarbejde
mellem NEURESCUE og CHCs
testsamarbejdspartner Copenhagen Academy
for Medical Education and Stimulation
(CAMES). I 2018 vil CAMES i samarbejde med
tilknyttet forsker udvikle træningsprogrammer
til sundhedsprofessionelle, som skal benytte
sig af NEURESCUE’s løsning, så den kan
bruges korrekt, når løsningen kommer på
markedet. CAMES er specialiseret i at træne
sundhedsprofessionelle via stimulering og
der er belæg for, at dette giver markant bedre
resultater når teknologier skal fungere i den
virkelige verden.

TEST OG INNOVATION
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Vækst, udvikling
og bedre sundhed
Copenhagen Healthtech Solutions (CHS) er et af CHC’s innovations
initiativer, hvis formål er at understøtte udviklingen af nye
sundhedsløsninger. Nye sundhedsløsninger, der skaber bedre sundhed
for borgere og patienter og som samtidig bidrager til øget vækst og
beskæftigelse i virksomheder i Region Hovedstaden.

Små og mellemstore virksomheder inden for
sundheds- og velfærdsområdet ligger ofte
inde med et koncept eller et produkt, som
kan have et stort potentiale og med den rette
støtte kan resultere i et innovativt produkt
eller service. Virksomhederne mangler dog
ofte den nødvendige tekniske, kliniske eller
forretningsmæssige viden til at bistå denne
udvikling.
I CHS får virksomheder i regionen adgang
til forsknings- og praksisbaseret viden i
målrettede innovationsforløb. Det sker ved
at danne partnerskab mellem virksomheder,
forskningsmiljøer på DTU, KU SUND og CBS
samt offentlige sundhedsoperatører. I disse
partnerskaber skal de nye sundhedsløsninger
udvikles.
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Gennem CHS projektet har Miiskin
fået mulighed for at komme i
dybden med en markedssegmentering.
Og vi har på den baggrund fået hul
på især forsikringsselskaber
som en ny kundegruppe’’
Jon Friis
CEO og Founder
Miiskin

40 virksomheder har i 2017 været en
del af CHS-projektet. Ud af disse har:
> 	21 virksomheder underskrevet
partnererklæring
>	10 virksomheder er i gang med
samarbejdet og har lavet
samarbejdsaftale med
universiteterne
> 	2 virksomheder er i en afsluttende
fase af deres samarbejde
>

1 virksomhed har afsluttet forløbet

OM CHS
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Ny direktør
med PhD i sundhed
Den 1. maj 2017 tiltrådte Henning Langberg stillingen som
direktør i Copenhagen Healthtech Cluster.

Henning Langberg er professor i rehabilitering
ved Institut for Folkesundhed, Københavns
Universitet og kommer med en lang,
resultatskabende forskerkarriere bag sig. Han
har flere patenter inden for sundhedsområdet
og har opstartet en række virksomheder med
fokus på sundhedsteknologi.

I 2012 grundlagde Henning Langberg
CopenRehab, en brobyggende
forskningsenhed, som beskæftiger sig
med sundhedsteknologi og behandling af
livstilsrelaterede sygdomme. Derudover har
han haft en afgørende rolle i etableringen
af det strategiske universitetspartnerskab,
Copenhagen Health Innovation.

Min ambition som direktør i CHC er at hjælpe
virksomheder til at løse de sundhedsudfordringer som
kommuner og regioner aktuelt står overfor. Målet er vækst
inden for sundhedsområdet og der er en række områder med
enorme potentialer til gavn for patienter, sundhedsvæsen og
virksomheder, herunder anvendelsen af sundhedsdata,
udvikling af nye teknologier og optimering af samarbejdet
mellem sundhedsvæsen og virksomheder”
Henning Langberg.
Direktør i Copenhagen Healthtech Cluster
og Professor, DMSc, PhD.
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Taskforce samler private
og offentlige partnere
”Vi har de samme udfordringer i Norden, når det kommer til anvendelse
af sundhedsdata. Globalt set er Danmark førende inden for registrering
af sundhedsdata, men vi skal være bedre til at anvende sundhedsdata
i praksis” Henning Langberg, direktør CHC.

De danske sundhedsdata er i verdensklasse
– dels fordi vi i Danmark har indsamlet og
systematiseret sundhedsdata gennem årtier,
og dels fordi sundheds- og behandlingsdata
kan kombineres med data om adfærd
og sociale vilkår fra en meget homogen
befolkningsgruppe. Danmark er derfor blandt
de bedst egnede steder i verden til at udvikle
nye datadrevne teknologier. I dag er de
danske sundhedsdata dog svært tilgængelige
i systemmæssige siloer, hvilket betyder, at
det er vanskeligt og meget tidskrævende
for virksomheder og forskere at identificere
relevante datakilder. Det kan ligeledes være
vanskeligt at gennemskue mulighederne for at
få adgang til data og til at kombinere data på
tværs af datasiloer og -ejere. I sidste ende er
det til skade for patienter, der ikke får optimal

behandling og det kan i sidste ende koste både
liv og livskvalitet.
I 2017 igangsatte CHC derfor initiativet Data
Redder Liv, som i maj 2018 vil præsentere tre
konkrete løsningsforslag til bedre adgang til og
anvendelse af de danske sundhedsdata. Der
er etableret partnerskab med 27 virksomheder,
eksperter og offentlige organisationer,
samt rejst finansiering på over 1.3 mio. kr. til
understøttelse af leverancer og indsatser i
taskforcen. Medlemmerne af Data Redder
Liv er en blanding af offentlige og private
organisationer, som arbejder sammen om at
skabe bedre rammer for anvendelse af de
danske sundhedsdata til fordel for patienter,
borgere og samfund.

I samarbejde med:
Målet med
sundhedsdata
taskforcen er at sikre
bedre anvendelse af
data til udvikling af
ny sundhedsteknologi
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Tung dataproces
bremser udviklingen
Selvom de danske sundhedsdata har et enormt potentiale er
tilgængeligheden svær. Figuren illustrerer den finske virksomhed
Succes Clinics vej gennem datajunglen.

September
2015
• Kontakter Sundhedsdatastyrelsen
– de sendes videre

Oktober
2015
• Kontakter Statens Serum Institut
– de kan ikke hjælpe

Maj
2016
• Bruger 6 mdr på at lokalisere

Danmark har rigtigt gode data.
Desværre er gode data ikke det
eneste, der er nødvendigt for at udvikle
nye datadrevende løsninger. Et fleksibelt
system med klare retningslinjer, som gør
det muligt at tilgå og navigere i data
uden for store omkostninger er meget
vigtigt hvis virksomheder og forskere,
skal anvende danske data til at
forbedre sundheden”
Mika Teikari
CEO
Success Clinic

datakilder og har nu endeligt fået
bekræftet, hvor data findes

• Kontakter Forskerservice, de kan ikke
hjælpe udenlandske virksomheder

Oktober
2016
• Modtager to forskellige afslag
med forskellige begrundelser
• Success Clinic etablerer
kontor i København

November
2016

• Kontakter CHC for hjælp
• Kortlægger databehov
– i samarbejde med CHC

September
2016
• Sundhedsdatastyrelsen beder om
uddybende information om
projektet
• Success Clinic sender information

Januar
2017

• Sættes i dialog med en
forsker, da det er påkrævet at

Juli
2016
• Kontrakt om dataleverance
underskrives med Danmarks Statistik
• Ansøgningen sendes videre til
behandling i Sundhedsdatastyrelsen

April
2017

• Der undersøges om det er
muligt at få adgang til de

formålet med brug af data skal

ønskede data

være forskningsbaseret

– nu i samarbejde
med forskning

August
2017

• Statens Serum institut sender svar
om at data måske vil være
tilgængeligt i 2018
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Et par tweets
fra Folkemødet

Med 22 startsups
til TechBBQ

“Det er absurd svært at få adgang til data. Virksomhederne har et

Igen i år deltog CHC på årets største startupevent, TechBBQ. CHC

kæmpe behov for at få adgang, og det imødekommer vi ikke.

præsenterede i år 22 healthtech startups samt repræsenterede alle

Datasikkerheden skal være i orden, men danske patienter var langt

testmiljøer ved dette års TechBBQ i Øksnehallen. CHC sikrer at de

mere sikre, hvis vi brugte sundhedsdata til at forbedre vores

deltagende virksomheder og startups bliver eksponeret og får

sundhedsløsninger” Henning Langberg, direktør i CHC.

mulighed for at mødes med potentielle investorer.

Til årets folkemøde satte CHC rammen for en
paneldiskussion om sundhedsdata, herunder
indhold, fokus og forslag til deltagere blandt
CHC’s stakeholders. CHC fik sammensat
to stærke paneldebatter med direktør og
samfundsdebattør, Tove Holm-Larsen som

Det siger nogle af de deltagende virksomheder:

moderator for debatterne. Resultatet af
paneldebatterne blev meget vel modtaget
i såvel kommercielle, sundhedsfaglige som
politiske kredse. CHC/Copenhagen Capacity
blev efterfølgende opfordret til at tage initiativ
til en national sundhedsdata taskforce.

Det sagde deltagerne om sundhedsdata i paneldiskussionen:
“Vi skal have emnet ud til offentligheden, så
helt almindelige mennesker kan være med i
debatten. Så kommer det til at gå hurtigt”

“Vi ser et kæmpe potentiale, og det er noget
vi kommer til at tage politisk action på”

Karin Gaardsted,
IT-ordfører (S)

Torsten Schack Pedersen,
Erhvervsordfører (V).

“Sikkerheden SKAL være i top - det er et
grundvilkår. Vi som politikere, er nødt at
beskytte borgerne”

“Vores data ligger og samler støv. Mit håb er,
at der bliver løsnet voldsomt op for data
– som patient vil jeg have adgang til at
trække mine egne data ud. Vi skal udvikle
teknologier på baggrund af data, og man
skal ikke være bange for at folk begynder at
tjene penge på det”

Torsten Schack Pedersen,
Erhvervsordfører (V).

Der er bare ikke ressourcer til,
at vi alle sammen kan blive
behandlet livslangt, medmindre vi finder
løsninger hvor patienten selv kan
monitorere og medicinere sig selv”
Jacob E. Nielsen,
CEO og Co-founder
Cortrium

Vi har været i en verden der her
handlet om at behandle
sygdomme, hvor vi nu kan begynde at
se på hvordan bevare man sundhed
og hvordan kan man gøre hvert enkelt
menneske i stand til at eje sin sundhed
og tage vare på sig selv”
Ida Tin,
CEO og Co-founder,
Clue

Se
filmen h
er:

bit.ly/2o

6voyU

Tobias Bøggild,
CEO og Founder af Nordic
Healthcare Technology
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Sundhedsinnovation
i Mærsk Tårnet
450 forskere, undervisere, sundhedsprofessionelle, konsulenter,
politikere og studerende var torsdag den 16. november 2017 samlet
i Mærsk Tårnet for at blive klogere på fremtidens sundhedssektor.

I samarbejde med vores to søsterorganisationer
Copenhagen Center for Health Technology
(CACHET) og Copenhagen Health Innovation,
afholdt CHC konferencen ’Innovation som
drivkraft i fremtidens sundhedssektor’.

Oplev
er:
dagen h

WGEAM
bit.ly/2m

Gennem 10 forskellige workshops,
paneldebatter og oplæg diskuterede vi og
blev ført ind i den nyeste viden om, hvordan
vi skaber de bedste rammer for innovation
i sundhedssektoren.

5 vigtige ting vi lærte
af konferencen om
sundhedsinnovation:
Sundhedsuddannelserne
skal være omstillingsparate
Væk med siloer: Vi skal
samarbejde på tværs
Vi skal være bedre til at bruge
tilgængelige, eksisterende data
 rug af ny teknologi skal tage
B
udgangspunkt i slutbrugeren
 anmark skal være bedre til
D
at anvende sundhedsdata
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KONFERENCE

KONFERENCE
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Medieomtale
i løbet af året
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MEDIEOMTALE

Børsen

Børsen

15. marts 2017

20. juni 2017

Danmarks sundhedsdata.
Den nye Nordsø-olie?

Velfærdsteknologi sparer
kommuner for en halv milliard

bit.ly/2HjALnl

bit.ly/2o7W2HS

MEDWATCH

Jyllands-Posten

24. november 2017

1. august 2017

Medicinalgiganter vil lette
adgang til anonyme
sundhedsdata

Ingen er døde af at dele deres
sundhedsdata – derimod er liv
blevet reddet

bit.ly/2CnePUu

bit.ly/2C1ZVaE

Børsen

Børsen

16. juni 2017

5. december 2017

Der er ingen datasikkerhed
på dine sundhedsdata

Hvornår bliver Amazons sundhedsdata bedre end Danmarks

bit.ly/2C0xA4p

bit.ly/2ErZHae

MEDIEOMTALE
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Henning Langberg
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Tina Juul Jensen
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Anne-Katrine Nielsen
Business Development
Manager

Marie Raskov
Communications Manager

Mette Skou
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Mia Lund
Senior Manager - Public
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E-mail: hla@copcap.com
Mobile: 0045 26 12 79 13

E-mail: tij@copcap.com
Mobile: 0045 26 24 38 13

E-mail: akv@copcap.com
Mobile: 0045 30 28 92 42

E-mail: akn@copcap.com
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E-mail: mra@copcap.com
Mobile: 0045 25 36 36 12

E-mail: msk@copcap.com
Direct: 0045 28 57 31 97

E-mail: mil@copcap.com
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Henning er professor i Folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet. Han har flere
patenter inden for sundhedsområdet og har opstartet flere
virksomheder med fokus på
sundhedsteknologi.

Tina er PhD i sundhedsvidenskab, har flere års erfaring med
innovationssamarbejde med
bl.a. University of Queensland
og University of Toronto og
har adskillige år arbejdet med
proces og projektledelse.

Anna-Katrine er statskundskaber fra KU, har gennem flere år
rådgivet offentlige og private
organisationer om politisk interessevaretagelse, kommunikation, strategi og analyse i både
Danmark og udlandet.

Anne-Katrine er uddannet
økonom fra Aarhus Universitet,
har markedsført innovative,
danske virksomheder i Kina og
de seneste fem år arbejdet i
Copenhagen Capacity.

Marie har en mastergrad fra
ITU, en bachelorgrad fra CBS
og mere end 10 års erfaring
med kommunikationsrådgivning og facilitering af netværk
og partnerskaber på tværs af
sektorer.

Mette er uddannet bachelor
i fysioterapeut og kandidat
i folkesundhedsvidenskab
fra Syddansk Universitet, og
har især beskæftiget sig med
rehabilitering og forebyggelse
af kroniske sygdomme.

Mia er uddannet sygeplejerske
og har en diplomuddannelse i international handel og
markedsføring. Mia har siden
2009 arbejdet med salg og
produktudvikling i den private
sektor indenfor medico, IT og
velfærdsteknologi.

Camilla Schiffer Hansen
Project Assistant

Jon Johansen
Research Manager

Jutta Skau
Innovation Manager

Kirstine Rose Arfelt
Business Development
Assistant

Simone Batko
Project Marketing
Manager

Thomas Rosenfeldt
Project Development
Manager

E-mail: csh@copcap.com
Mobile: 0045 27 45 57 55

E-mail: jjo@copcap.com
Mobile: 0045 61 69 16 96

E-mail: jsk@copcap.com
Mobile: 0045 21 39 75 45

E-mail: kra@copcap.com

E-mail: sba@copcap.com
Mobile: 0045 30 80 26 43

E-mail: tro@copcap.com
Mobile: 0045 61 19 18 53

Camilla er cand.mag. i sundhedsfremme og kulturmøder,
har især beskæftiget sig med
sundhedsfremme og forebyggelse ift. sårbare målgrupper og
har erfaring med borgernære
projekter i kommunalt regi.

Jon har skrevet PhD om patient
engagement, har arbejdet
med innovation og forretningsudvikling i Silicon Valley med
tilknytning til Stanford University
og har i Danmark arbejdet for
Lundbeck og Biogen.

Jutta har en PhD i folkesundhedsvidenskab, har arbejdet i
Novo Nordisk med forebyggelse
af diabetes i Malaysia og er
affiliated forsker ved Witwatersrand University i Sydafrika.

Kirstine er specialestuderende i Cand.merc.(psyk.) på
Copenhagen Business School,
og har i sit arbejde for CHC især
beskæftiget sig med markedsafdækninger af velfærdsteknologiske løsninger.

Simone har en kandidatgrad i
kommunikation og marketing
fra CBS og har tidligere erfaring
med koordinering af internationale events og branding fra
bureau.

Thomas er uddannet cand.
scient.pol. fra Københavns
Universitet og Universität Konstanz i Tyskland, har gennem
de seneste 15 år arbejdet med
forretningsudvikling, strategisk
salg og kommercielle udviklingsprojekter.
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Skal vi
samarbejde
i 2018?
Kontakt
Copenhagen Healthtech Cluster
T: +45 3322 0222
M: cphhealthtech@copcap.com

