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LEDER

Af Pia Gjellerup, centerleder, Center for 
Offentlig Innovation (COI)

I nnovation er for alvor kommet i omdrej-
ninger – først i virksomhederne og nu i 
det offentlige.  Det er hårdt arbejde at 

udfordre rutiner for at finde ud af, om der er 
opgaver, der skal defineres anderledes, og 
om der er løsninger, der ikke mere slår til. 
Men det er også spændende at udvikle nye 
løsninger i samspil med mange fag og bru-
gere på kryds og tværs af alskens grænser.

 I den offentlige sektor samarbejdes 
der ikke blot inden for, men også uden 
for egen sektor. Ud over institutioner, der 
arbejder med lignende opgaver, er også 
private virksomheder, forskningsinstitutioner 
og frivillige foreninger involveret i en stor 
andel af innovationerne. Mangfoldigheden 
af kompetencer kvalificerer løsningerne og 
rummer et stærkt potentiale for at sprede 
gode løsninger fra et sted i den offentlige 
sektor til andre steder. Når der er flere med 
til udviklingen, er der også flere, der er med 
til at sprede innovationerne.

 Produktiviteten i samfundet stiger, når 
løsninger bruges af flere. Genbrug af andres 
værdifulde løsninger rummer også den be-
sparelse, at omveje og faldgruber, som den 
første løb ind i, kan undviges af efterfølger-
ne. Det forudsætter, at man bruger hinan-
den – den, der har prøvet vejen før, og den, 
der gerne vil prøve den. Center for Offentlig 
Innovation har lavet en spredningsguide for 

at gøre det lettere at dele gode løsninger, 
så tilpasning og ibrugtagning af løsningen 
et nyt sted sker så hurtigt og smidigt som 
muligt.

 En større indsigt i den værdi, der er 
skabt, og i den proces, der har ført til rea-
liseringen af værdien, vil øge spredningen. 
Den indsigt kan skabes af en god evalu-
ering, der passer i proportionerne til den 
løsning, der arbejdes med. En god evalue-
ring igangsat i tide kan give forbedringer al-
lerede undervejs. Man kan også bedre lære 
fra sig bagefter og vise den skabte værdi, 
som er vigtig at kende for dem, der gerne 
vil genbruge en løsning. Hvis man ikke gen-
nemfører en evaluering, ved man ikke om 
eller hvordan, der reelt er skabt værdi.

Både for private virksomheder og offent-
lige institutioner kommer evaluering af in-
novationer tit i klemme. Her kan innovation 
lære af forskningen. Inden for forskningen er 
det utænkeligt ikke at have styr på mellem-
regningerne. Lad os lære af den disciplin, 
og lad os lære af hinanden, så evaluering 
bliver tilgængelig og overskuelig og sat i 
gang så tidligt, at den bliver en værdifuld 
del af processen. Det giver afsæt for øget 
spredning, som betyder mere effektivitet og 
kvalitet både for virksomheder og samfund.

 

Med venlig hilsen
Pia Gjellerup
Centerleder

Fra modeord 
til produktivitet
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Smitter
intelligens?
At arbejde i en forskerpark er ikke som at arbejde 
andre steder. 80 % af virksomhederne oplever vækst. 
76 % lancerer nye produkter. 52 % samarbejder med 
DTU, og 65 % mener, at Scion DTU bidrager positivt 
til deres vækst. Alt det kan du blive en del af. Vi har 
stadig ledige m2 i forskerparken i Hørsholm, der ligger 
nemt tilgængeligt i skønne grønne områder. Vi er en 
samling af højteknologiske virksomheder med fokus 
på biotek og hardware. Du er velkommen til at kigge 
forbi og blive smittet. 
For mere information ring 4586 4100.

sciondtu.dk



“Både for virksomheder, institu-
tioner, forskere og universiteter 
er der åbenbare muligheder 

for at søge støtte til forskning og innovation 
gennem Horizon 2020. Vores funktion er i vir-
keligheden tosidig, idet vi både er med til at 
forhandle arbejdsprogrammerne, som fast-
lægger de emner, der kan søges inden for, og 
som kontaktpunkt i forhold til rådgivning af 
ansøgerne,” indleder kontorchef Katrine Nis-
sen, EU-politisk kontor og EuroCenter under 
Styrelsen for Forskning og Innovation.

Hvad kan der søges midler til?
Det er langt fra alle emner, der kan 
komme i betragtning til midler fra Horizon 

2020, men ét af EuroCenters ansvars-
områder er netop at afdække det dan-
ske forskningsmiljøs behov, og gennem 
arbejde i EU sørge for at disse reflekte-
res i arbejdsprogrammet – så der netop 
bliver konkrete muligheder for at søge om 
støtte.

”Når arbejdsprogrammerne er fastlagt, 
og der åbnes op for at søge om støtte, 
informerer vi om mulighederne og for-
søger at skabe opmærksomhed; både i 
forhold til dem, der kender programmet, 
og i forhold til at opdyrke virksomheder og 
institutioner, der aldrig har hørt om disse 
finansieringsmuligheder,” forklarer Katrine 
Nissen.

rådgivning gennem Hundredvis af 
rådgivere
Men EuroCenters ansvarsområde stopper 
ikke ved indsamling og formidling af viden 
og information. Rådgivning til potentielle 
ansøgere er styrelsens andet store ansvars-
område.

”Vores netværk i Europa og tætte dialog 
med EU-Kommissionen vil vi meget gerne 
anvende: både i forbindelse med egent-
lig rådgivning, men også gennem vores 
rådgivernetværk EU-DK Support, som 
rummer 35 forskellige institutioner – men i 
virkeligheden flere hundrede rådgivere. Vi 
hjælper til med at give dem opdateret viden 
om programmer og ansøgningsmuligheder 

og skaber rammerne for erfaringsudveksling 
mellem rådgiverne. Rådgivernes opgave 
er typisk at være i direkte kontakt med 
virksomhederne. Derfor er de samlet set 
klædt godt på til at varetage den direkte 
kundekontakt med både virksomheder og 
forskningsinstitutioner,” uddyber Katrine 
Nissen.

Overvældende interesse 
fOr HOrizOn
Da Horizon 2020 er designet væsentligt for-
skelligt fra tidligere EU-rammeprogrammer, 
og desuden opererer med et langt større 
budget end nogensinde før, opleves der også 
en langt større interesse for at søge midler.

Horizon 2020 støtter 
forskning og innovation
Med Horizon 2020 stiller EU næsten 560 milliarder kroner til rådighed i organisationens hidtil 
største program inden for forskning og innovation. Og der er god hjælp at hente hos EuroCenter 
og deres omfattende netværk.

  Man skal bestemt 
ikke afholde sig fra 
at søge om EU-støtte, 
fordi det kan synes 
uoverskueligt. Men man 
skal være klar over, 
hvad der kræves, og 
hvad det administrative 
apparat stiller af krav.”
Kontorchef Katrine Nissen, EU-politisk kontor  
og EuroCenter under Styrelsen for  
Forskning og Innovation
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Der er i Horizon 2020 meget stor fokus på 
at måle betydningen af de resultater, der 
kan opnås gennem forskning og innova-
tion; både i form af værdi for den enkelte 
virksomhed og vækst, som giver flere 
arbejdspladser. Det store fokus på effekt 
stiller krav til tværfaglighed og kommuni-
kation.

”Horizon er grundlæggende fokuseret
på nogle af de forskningsfelter, hvor
vi typisk står stærkt forskningsmæssigt
i Danmark. Der findes et katalog af
muligheder, hvor vi har et godt afsæt for
at søge midler. Eksempelvis klarer vi os
godt inden for søjlerne om Videnskabelig
Topkvalitet og Samfundsudfordringer.
Bare her i EuroCenter modtager vi årligt
omkring 2.500 henvendelser vedr. Horizon
2020. Per november sidste år havde
danske ansøgere hjemtaget 2,57 % af det
samlede budget for Horizon 2020 til udde-
ling – og det er faktisk rigtig flot. Og højt
taget i betragtning af, hvad vi havde turdet
håbe på,” fastslår Katrine Nissen.

Søg, når virkSomheden er klar
Som nystartet virksomhed kan det være 
noget af en udfordring at give sig i kast med 
at søge om forsknings- og innovationsstøtte 
hos EU. Her er det måske en bedre idé at 
starte hos nogle af de nationale fonde, der 
kan ”modne” virksomheden til man senere 
ønsker at søge om EU-støtte eller gå med i 
et projekt, hvor man har en mere afgrænset 
rolle som partner.

”Man skal i høj grad have tænkt hele 
kæden igennem. Lige fra idé- og koncept-
udvikling til hvordan det skal implementeres 
hos slutbrugeren inden man går ind i et 
Horizon-projekt,” råder Katrine Nissen.

medicinSk projekt åbnede for 
Støtte fra horizon 2020
Med en baggrund fra Den Danske 
Filmskole, og forudgående kendskab 
til de processer, som er involveret i at 
søge (offentlig) støtte til filmprojekter, 
var tanken om at søge EU-støtte til et 
nyt projekt langt fra afskrækkende for 
Jakob Balslev hos Rokoko. Derfor var 
han på forhånd godt klar over, at de 
ikke havde de nødvendige ressourcer 
til at drive et selvstændigt EU-projekt, 
men måtte koble sig på ét som partner. 
Og her fik de god hjælp fra EuroCenter 
og Enterprise Europe Network.

”Heldigvis er jeg nærmest ”opfla-
sket” med støtteordninger, som hele 
kunstverdenen er afhængig af. Og jeg 

var også godt klar over, hvor stort et 
administrativt arbejde, der følger med. 
Projektet omkring vores motion-capture 
dragt startede som et kunstprojekt men 
bevægede sig med autisme-sporet mere 
og mere over imod et forskningsmæs-
sigt projekt. EuroCenter har givet os 
adgang til en ekspertise, og Enterprise 
Europe Network til et netværk, som vi 
slet ikke ville have adgang til,” påpeger 
Jakob Balslev.

gode råd øger 
SandSynligheden for Støtte
Gennem samarbejdet med IMI (Inno-
vative Medicines Initiative), som siden 
2008 har været verdens største Offent-
ligt-Private Partnerskab (OPP), har den 
danske GTS-virksomhed Bioneer A/S 
for længst etableret et godt forhold til 
de procedurer og administrative ansvar, 
der påhviler en virksomhed, der søger 
og får EU-støtte. Da man derfor sidste 
år, gennem et partnerskab søgte om 
støtte fra Horizon 2020 til et projekt om 
Cystisk Fibrose, kendte virksomheden 
udmærkede de udfordringer, som de 
stod over for. Ikke mindst på grund af 
den glimrende viden Bioneer tidligere 
havde høstet gennem rådgivning fra 
EuroCenter.

”Aktuelt modtager vi støtte gennem 
et FP7-projekt, to IMI-projekter samt 
det nye Horizon 2020-projekt. Vi lever 
naturligvis ikke af denne støtte; vi lever 
at den indtægt vores servicevirksom-
hed indbringer. Men med EU-støtten 
kan vi forstærke vores services overfor 
klienterne. Det bedste og letteste er at 
blive inviteret til at deltage i et Horizon 

2020-støttet projekt som partner, og her 
kan EuroCenters omfattende netværk 
være et springbræt. Jeg har deltaget 
i nogle af EuroCenters kurser, blandt 
andet i deres regnskabskursus, som 
er aldeles glimrende. Vi har også brugt 
EuroCenter til at gennemlæse vores 
ansøgninger, og selv om de naturlig-
vis ikke må skrive selve ansøgningen 
for én, giver de mange rigtigt gode 
råd, som man nok gør klogt i at følge,” 
fastslår Chief Business Officer Lars H. 
Pedersen, Bioneer A/S. H

FAKTA:

Rokoko opfandt Salto - den sensorbaserede, bevægelsesregistrerende dragt, Animotion, der er et teaterkoncept, hvor 
tilskuerne kan tale med de animerede skuespillere – og eMentalHealth-enheden PLAI (Psychiatric Live Animotion Intervention). 
Virksomhedens teknologier er med stor succes blandt andet brugt i behandling af børn med autisme. Ud af et samlet budget på 
20 millioner kroner, har Rokoko modtaget 2,5 millioner i støtte fra Horizon 2020. Virksomheden har 20 ansatte og er ved at etablere 
eget datterselskab i San Francisco, USA.

Bioneer A/S blev etableret december 2003 som et 100 %-ejet datterselskab af Bioteknologisk Institut. I januar 2004 overgik 
aktieposten i Bioneer A/S fra Bioteknologisk Institut til DTU, således at Bioneer i dag er et helejet datterselskab af DTU. Som 
Godkendt Teknologisk Servicevirksomhed (GTS) arbejder Bioneer inden for inden for de biomedicinske, bioteknologiske og bio-
medikotekniske områder.

hvad er horizon 2020?
Horizon 2020 er EU’s største rammeprogram inden for Forsknings og Innovations nogen sinde, med 75 milliarder euro (DKK 560 
milliarder) i puljen, til fordeling over de syv år (2014-2020) som programmet løber. Hertil skal lægges de private investeringer, som 
altid følger af EU’s finansieringsprogrammer. læs mere på ufm.dk/h2020

har danske ansøgninger succes i eU? 

•	 Danmark har den næsthøjeste succesrate for projekter og partnere i Horizon 2020, når man sammenligner med de  
 nordiske lande. Succesraten  for partnere angiver den enkelte ansøgers chancer for succes. I Danmark er det således  
 ca. hver 6. ansøgning, der opnår en bevilling.
•	 Danmark ligger på 2. pladsen på listen over de 20 lande, som modtager flest midler fra Horizon 2020 målt pr.  indbygger.
•	 Læs mere på ufm.dk/h2020/tal

i

   I modsætning 
til venturekapital og 
andre kapitalformer, 

som overtager et 
vist ejerskab af 

virksomheden, er dette 
ikke tilfældet med den 

støtte man modtager fra 
Horizon 2020.”

Jakob Balslev, 
CEO & Founder, Rokoko A/S

   EuroCenter er ofte 
mindst lige så  

dygtige som, og ofte 
endnu bedre end de 

professionelle bureauer 
til at rådgive om  

den bestemte”tone” 
som indholdet i en 

ansøgning om EU-støtte 
skal skrives i.”

Chief Business Officer 
Lars H. Pedersen, Bioneer A/S
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EU-DK Support netværket består af 
35 landsdækkende, regionale og 
lokale institutioner, der rådgiver dan-

ske virksomheder, forskere og andre interes-
serede aktører om at deltagei EU-program-
mer, hvor EU-programmet for forskning og 
innovation Horizon 2020 (H2020) er det stør-
ste støtteprogram. Netværket koordineres 
af EuroCenter i Styrelsen for Forskning og 
Innovation under Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet. Mød fem af de organisatio-
ner, der har åbnet dørene til deres rådgivere 
gennem EU-DK Support-netværket.

2015 VAR REKORDÅR I REGION 
SYDDANMARK
Alene målt på hjemtagne støttekroner fra 
EU’s fonde, hvoraf Horizon 2020 er langt 
den største, var 2015 et rekordår for det 
Syddanske EU-Kontor. Ganske vist fi ndes 
der i regionen andre spillere, som vejleder 
om EU’s fonde, men der er ikke andre, som 

for alvor varetager den rådgivende rolle på 
tværs af samtlige støtteprogrammer.

”Der har været rigtig meget aktivitet de 
seneste par år i regionen, og mange aktører, 
der gerne vil søge om EU-midler. Som kontor 
har vi bidraget til at hente mere end 200 mil-
lioner kroner hjem gennem de seneste par 
år til syddanske aktører og virksomheder, og 
en meget stor del af disse midler kommer 
fra Horizon 2020,” påpeger direktør Rasmus 
Anker-Møller, det Syddanske EU-Kontor.

NYE AKTØRER PÅ BANEN
Ifølge Rasmus Anker-Møller har de ændrin-
ger vedrørende krav til sammensætningen 
af ansøgerne, der trådte i kraft sammen med 
Horizon 2020, medført at der er kommet nye 
aktører til som ansøgere – i dag møder det 
Syddanske EU-Kontor således både offentlige 
organisationer, kommuner og private virksom-
heder såvel som universiteter og vidensinstitu-
tioner, som har fokus på EU’s ”pengekasse”.

”I dag deler man penge ud til nogle andre 
aktiviteter og aktører end under det tidli-
gere rammeprogram. Vi har eksisteret siden 
2007, hvor vi blev etableret sammen med 
strukturreformen, og i de ni år har vi nok 
set en trend gående imod større og større 
interesse for EU’s støtteprogrammer. Vores 
hjælp med at udforme en god ansøgning og 
fi nde europæiske partnere er steget ret mar-
kant de seneste par år,” konstaterer Rasmus 
Anker-Møller.

MANGLENDE VIDEN HÆMMER 
UDVIKLINGEN
Paradoksalt nok er der stadigvæk en del 
virksomheder, som ikke er klar over de mu-
ligheder, som EU’s støtteprogrammer tilby-
der – eller som mener det er alt for bøvlet 

Masser af hjælp at hente 
hos EU-DK Support
EU-DK Support blev lanceret som et initiativ under regeringens innovationsstrategi ”Danmark 
– løsningernes land” i december 2012, med det formål at etablere et landsdækkende netværk 
 af rådgivere med ekspertise inden for EU-midler til forskning og innovation.

   Faktisk er der masser 
af hjælp at hente, ikke mindst 
i de fem regioners EU-DK 
Support-partnere, der ikke 
alene sidder med al den 
seneste viden, men besidder 
en ekspertise, der er få 
private rådgivere forundt.”
Direktør Rasmus Anker-Møller, 
det Syddanske EU-Kontor.

Foto: Scanpix
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at søge. Faktisk er der masser af hjælp at 
hente, ikke mindst i de fem regioners EU-
DK Support-partnere, der ikke alene sidder 
med al den seneste viden, men besidder 
en ekspertise, der er få private rådgivere 
forundt.
”Virksomheder er generelt ikke opmærk-
somme på støttemulighederne i EU. Og 
derfor er det heller ikke dem, der banker på 
vores dør- vi skal ud for at finde dem,” slut-
ter Rasmus Anker-Møller.

Stor SucceS i det nordjySke
Med blot 20 millioner kroner på omkost-
ningskontoen i perioden 2011-2015 skaffer 
NordDanmarks EU-kontor næsten det 
tidobbelte beløb hjem til regionen, på et 
marked, hvor efterspørgslen efter økono-
misk støtte fra EU’s fonde har været i stærk 
stigning inden for de seneste 4-5 år.
”Inden for de seneste 5-6 år har vi især 
fokuseret indsatsen på virksomheds-
området, blandt andet ved hjælp af de 
specielle instrumenter, der ligger i de 
europæiske programmer SMV Instru-
mentet og EuroStars, hvor vi har fået en 
større andel af midlerne end vores relativt 
lille geografiske størrelse burde berette 
os til,” fortæller udviklingschef Søren 
Bjerregaard Pedersen, NordDanmarks 
EU-kontor.

Godt Samarbejde med akademia
Selv om NordDanmarks EU-kontor fremhæver 
deres indsats på virksomhedsområdet, har især 
Aalborg Universitet i sin undervisningsform vist 
sig at adskille sig markant fra andre universiteter, 
og i form af de samarbejdsprojekter universitetet 
gerne begiver sig ind i med den omkringlig-
gende verden – også den kommercielle del.

”På Aalborg Universitet er man rigtig gode 
til at samarbejde med erhvervslivet, da det 
simpelthen ligger i deres DNA. Men det er også 
en forudsætning nu, hvor EU’s fonde er vendt 
180 grader i forhold til, hvordan det foregik 
tidligere. Før 1. januar 2014 – da 7. rammepro-
gram endnu var i luften – var tilskudsordnin-
gerne meget siloopdelt og baseret på tunge 
videns- og forskningsprojekter. Nu handler det 
om innovationsprojekter, hvor partnerskaber er 

et krav. Så i stedet for at være vertikalt er det 
nu horisontalt og netværksbaseret. Denne om-
stillingsproces har været en stor udfordring for 
universiteterne; ikke bare i Danmark men i hele 
Europa”, fastslår Søren Bjerregaard Pedersen.

mød ikke eu uforberedt
Agro Business Park er en forskerpark og 
inkubator beliggende i det naturskønne Tjele, 
midtvejs mellem Viborg og Randers. Forsker-
parken har fokus på iværksætteri og innova-
tion inden for jordbrug, fødevarer, bioenergi 
og miljøteknologi, og i 2013 udvidede den 
inkubatorfaciliteterne med en afdeling i Agro 
Food Park ved Skejby, Aarhus.

Her er Anders Skeem tilknyttet som Inter-
national Project Consultant og takket være et 
stort internationalt netværk, Enterprise Europe 

Network, arbejder han med international 
matchmaking og vejledning for organisationer 
fra hele landet – også i forhold til Horizon 2020.

”Ganske vist er der meget store midler til 
rådighed i nogle af EU’s støtteprogrammer, 
men man skal som virksomhed eller organi-
sation være klædt rigtigt på for at give sig i 
kast med ansøgningsproceduren eller tilbyde 
sig som projektpartner. Det vil altid være en 
god idé at samle projekterfaring fra nationale 
eller regionale projekter, før man giver sig i 
kast med EU,” råder Anders Skeem.

De regionale projekter understøttes ofte 
af iFacilitator Central Denmark, som er et 
samarbejde mellem en række af regionens 
erhvervsaktører.

”Interessen for at søge EU-midler er pænt 
stor i det midtjyske. Men succesen afhæn-
ger ofte af et samarbejde, hvor man bruger 
hinandens viden og holder tæt kontakt med 
virksomhederne. Der er imidlertid stor forskel 
på de forskellige branchers lyst og behov for 
at søge EU-midler, og mange er måske ikke 
helt gearet til at gå ind i den verden. Mod-
sat tidligere rammeprogrammer tilgodeser 
Horizon 2020 store virksomheder på lige fod 
med universiteter og SMV’er langt hen ad 
vejen. Den kendsgerning, at små og store 
virksomheder på flere områder håndteres ens 
i Horizon 2020, er mange store virksomheder 
ikke vidende om,” fastslår Anders Skeem. 

rådgivernetværket
EU-DK Support skal understøtte 
den danske deltagelse i EU-
programmer, samt bidrage til, at 
virksomheder, forskere og andre 
relevante brugere udnytter mulig-
hederne for EU-finansiering inden 
for forskning, innovation, erhvervs-
udvikling og iværksætteri. Læs 
mere på www.eusupport.dk

i
SmV-instrumentet
SMV-Instrumentet er en del af Ho-
rizon 2020, og giver små og mel-
lemstore virksomheder (SMV’er) 
mulighed for at søge støtte til 
deres innovationsprocesser.
Læs mere på 
www.ufm.dk/h2020/smv

Stor diversitet i nordjylland
Region Nordjylland er præget af en 
stor diversitet, hvad angår sammen-
sætningen af virksomheder, organi-
sationer, universiteter, inkubations-
miljøer og andre innovative miljøer, 
hvor forskning og udvikling trives.

om ifacilitator 
Siden starten i 2009 har iFacilitator 
Central Denmark-samarbejdet, med 
Central Denmark EU Office i spidsen, 
betydet:
•	 Kontakt til flere end 500 virksomheder.
•	 Møde med over 350 virksomheder.
•	 Flere end 45 støttede EU-projekter.
•	 Mere end 200 mio. kroner i  
 EU-støtte til midtjyske virksomheder.

International Project Consultant 
Anders Skeem, Agro Business Park

Udviklingschef Søren Bjerregaard Pedersen,
NordDanmarks EU-kontor.

Foto: Scanpix
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FÅ ET LØFT

Teknologisk Institut er ét af hjemstederne 

for InnovationsAgenterne, der består af 

omkring 40 specialister på tværs af de 

otte GTS-institutter, der findes i Dan-

mark. Fokus ligger på de udfordringer, 

der præger små og mellemstore virk-

somheder. Med erhvervsfremmende 

aktiviteter som tema, arbejder Innovati-

onsagenterne ud fra retningslinjer fastlagt 

af Styrelsen for Forskning og Innovation, 

der ligeledes betaler for ordningen.

”Vores arbejde tager udgangspunkt i en 

”pakke” bestående af omkring 20 timer, 

som vi tilbyder virksomhederne. Vi må 

ikke påtage os deciderede rådgivnings-

opgaver, men kan derimod tage en række 

udfordringer op, som vi analyserer og 

giver gode henvisninger til, hvordan og 

hos hvem virksomhederne kan få dem 

løst bedst muligt. En af mulighederne er 

H2020 og EU-midler. Vores indsats hand-

ler om innovation: at løfte en virksomhed 

fra én til en anden tilstand, og dermed 

sætte dem i stand til at kunne ”noget” 

de ikke kunne før,” forklarer Innovations-

Agent Tom Christian Thomsen, Teknolo-

gisk Institut.

Når en virksomhed, efter at have gen-

nemgået et innovationsforløb forankret 

hos en InnovationsAgent, kommer ud 

”på den anden side” vil det være med 

ny viden. Og når virksomheden besid-

der ny viden reduceres afhængigheden 

af eksterne konsulenter eller specialister. 

Ofte vil der i sådanne forløb være forskel-

lige erhvervsstøtteordninger, bl.a. H2020, 

man som virksomhed kan søge om. Også 

her kan InnovationsAgenterne hjælpe 

under ”20-timers tilbuddet”.

”Vi udfærdiger en rapport, som faktisk 

også der en handlingsplan, der er klar til 

at angribe de som oftest 2, 3 eller 4 ud-

fordringer vi har behandlet. Rapporten er 

et direkte operationelt værktøj, som kan 

omsættes i innovationsprojekter mod nye 

produkter og ydelser,” konstaterer Tom 

Christian Thomsen.

FREMMER SAMARBEJDET PÅ TVÆRS 

AF BRANCHER

Det Danske Filminstitut er én af de orga-

nisationer, der har åbnet dørene til deres 

rådgivere gennem EU-DK Support-netvær-

ket. Ene Katrine Rasmussen er en af disse, 

og hendes primære ansvarsområde er det 

EU-støtteprogram, som hedder Creative 

Europe – og dermed mest handler om 

filmbranchen. Det er primært film-, tv- og 

computerspilbrancherne, der er i hendes 

målgruppe. Hendes arbejde består i at 

informere om de mange muligheder - og 

hjælpe med ansøgningsskemaerne.

”Jeg kommer naturligvis også i kontakt 

med mange af de øvrige EU-støttepro-

grammer gennem samarbejdet i EU-DK 

Support, men fokuserer på Creative 

Europe, der med omkring 100 millioner 

euro årligt ligger blandt de mindre støt-

teprogrammer – især sammenlignet med 

Horizon 2020. Vi gør det rigtig godt i 

Danmark, der sidste år indtog 4. pladsen 

blandt europæiske ansøgere til midlerne i 

Creative Europe. Det skyldes ikke mindst 

vores stærke film- og computerspilbran-

che, som kører nogle rigtigt gode projek-

ter,” fortæller Ene Katrine Rasmussen, der 

er Head of Office, Creative Europe Desk 

Denmark, Det Danske Filminstitut.

Når især den danske film- og compu-

terspilbranche har så stor succes med 

at hente EU-støtte hjem, hænger det 

ikke mindst sammen med at man i disse 

brancher gennem mange år er vant til at 

arbejde med mange partnere på tværs af 

landegrænserne. For udgangspunktet for 

at modtage EU-støtte er netop samar-

bejde med andre/tilsvarende/supplerende 

europæiske organisationer.

”EU-DK Support-netværket dækker støt-

teprogrammerne Horizon 2020, COSME, 

Erasmus og Creative Europe – samt 

Intereg. Ofte står vi i en situation, hvor 

et Horizon 2020-projekt har behov for 

partnere fra filmbranchen. Desuden har 

vi i Filminstituttet store forventninger til, 

hvad dokumentarfilmfolkene kan få ud af 

at tage kontakt til forskere med et kom-

munikationsbehov. Der er stor interesse 

fra begge sider,” slutter Ene Katrine 

Rasmussen. H

   Jeg har arbejdet 
med EU støtte i DFI (Det 
Danske Filminstitut) i 10 år 
og var glad for at komme 
med i EU-DK Support-
netværket, da det startede”
Ene Katrine Rasmussen, Head of Office, Creative 
Europe Desk Denmark, Det Danske Filminstitut.

Om GTS-institutterne

I Danmark findes der otte Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, de såkaldte 

GTS-institutter, der til sammen udgør det danske GTS-net. De otte GTS-institutter 

arbejder for at skabe flere innovative og konkurrencedygtige danske virksomheder 

– med et særligt fokus på de små og mellemstore danske virksomheder.

De otte institutter er:

• AlexandraInstituttet
• Bioneer
• DBI–DanskBrand-ogSikringstekniskInstitut
• DELTA–DanskElektronik,LysogAkustik
• DFM–DanmarksNationaleMetrologiinstitut
• DHI
• FORCETechnology
• TeknologiskInstitut

i

InnovationsAgent Tom Christian Thomsen,
Teknologisk Institut 

Foto: Scanpix
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Af Michael Fahlgren

G anske vist var det ventet at finans-
minister Claus Hjort Frederiksen, 
over de kommende fire år, ville 

spare 2 % årligt (2+2+2+2) på uddannelser 
og forskning (det såkaldte ”omprioriterings-
bidrag”) – men i den vedtagne finanslov for 
2016 er man gået langt, langt videre med 
et yderligere krav om at der ”frigøres et 
provenu på ca. 1,4 mia. i 2016” fra forsknin-
gen – som det hedder det på finansministe-
rielsk. Denne beskæring udgør det absolut 
værst tænkelige scenarie, idet finansmini-
steren på denne måde skærer maksimalt, 
uden at komme under EU’s målsætninger: 
Med 1,01 % af BNP (2016) sniger Regerin-
gen sig nemlig lige op over EU’s minimums-
målsætning på 1,00 % - det såkaldte 
Barcelona-mål.

Viden forsVinder for eViGt
Københavns Universitet (KU) står absolut 
ikke alene ramt af regeringens nye finanslov, 
som blandt meget andet rammer admi-
nistration og service i stort set samtlige 
landets universiteter, hvilket vil påvirke 
kvaliteten af uddannelserne og forskningen 
mange år ud i fremtiden. Megen viden vil gå 

tabt for evigt, når lovende forskningsprojek-
ter nedlægges og lukkes med hård hånd, 
og forskere og undervisere i hundredvis må 
forlade deres stillinger.

”Det er et stort tab af viden og kom-
petencer at miste så mange gode med-
arbejdere. Vi har fundet den største del 
af besparelserne på administration og 
service i et forsøg på at skåne uddan-
nelse og forskning mest muligt. Men det 
betyder samtidigt, at vigtige støttefunktio-
ner omkring de studerende, forskerne og 
underviserne vil bortfalde eller blive udført 
i mindre omfang. Og vi kommer til at ud-
danne færre ph.d.’er. Dermed skærer vi i 
forskningens livsvigtige fødekæde. Det vil 
kunne ses på Danmarks forskningsevner 
om 5, 10 og 20 år,” kommenterer rektor 
ved KU Ralf Hemmingsen de nu fastslå-
ede fyringer.

nedlæGGer et helt institut
Også Danmarks Tekniske Universitet 
(DTU) rammes af regeringens grønthøster. 
Her indebærer nedskæringerne at man 
nedlægger DTU Transport og dermed 
reducerer forskning og undervisning inden 
for en grøn og bæredygtig transportsektor 
markant.

”Det er uforståeligt, at man vælger at spare 
på forskningen i de bæredygtige løsninger, 
som alle sukker efter. DTU har sagt det før 
og gentager det gerne: Vi finder det uklogt, 
at spare på fremtiden. Men vi vil fortsat 
prioritere uddannelse og forskning inden for 
trafik og transport højt, og en fokusering af 
transportforskningen i nye sammenhænge 
på DTU, er den rigtige måde at sikre dette 
på,”siger DTU’s rektor, Anders Bjarklev.

finansloV straffer uniVersitet
Regeringens forslag til statens budget for 
2016 ser ud til at koste Aalborg Universitet et 
trecifret millionbeløb. Bestyrelsen forstår ikke 
ministerens ønske om at straffe AAU for at 
gøre de studerende færdige på normeret tid.

”Vi kan ikke forstå, at særlig Aalborg 
Universitet skal rammes ekstra hårdt. Vi lever 
op til regeringens mål om studerende, der er 
færdige til tiden, men alligevel bliver vi straffet. 
Det er ikke særlig pædagogisk og giver et helt 
forkert signal,” siger Lars Bonderup Bjørn, 
bestyrelsesformand for Aalborg Universitet.

Mildest talt usikker freMtid
De danske universiteter har gennem en år-
række øget produktionen over en bred kam 
– samtidig med at der er sket en effektivise-

ring på mere end 2 % om året. Det skyldes 
bl.a., at regeringen hvert år har skåret i 
taxameterbevillingerne til uddannelse. Siden 
2010 er tilskuddet faldet med ca. 10 procent 
per studerende.  Men med nedskæringerne 
i finanslov 2016 blev der skabt helt nye 
økonomiske rammevilkår for de danske 
universiteter.

”Københavns Universitet har trods 
mange års nedgang i tilskud til uddan-
nelse formået at holde en stabil økonomi 
takket være en stabil basisbevilling, et 
højt forskningsniveau og ved at få flere 
eksterne midler til universitetets aktivi-
teter. Denne økonomi er desværre nu 
blevet ændret radikalt. Og politisk er der 
ikke skabt sikkerhed for vores budgetter 
i 2019. Vi kommer derfor til at skære til 
benet nogle steder. Vi gennemgår nu hele 
organisationens måde at løse opgaver 
på. Og vi vil se fakulteter, der må foretage 
yderligere tilpasninger som følge af den 
lokale udvikling i indtægter og omkostnin-
ger,” slutter Ralf Hemmingsen. H

Ny finanslov 
udløser blodbad
Alene på Københavns Universitet ser man sig nødsaget til at 
nedlægge 532 stillinger ”som et direkte resultat af regeringens 
finanslov”. Dette blodbad vil bringe den danske forskning og 
undervisning tilbage, tæt på stenalderstadiet.

Ralf Hemmingsen,
Rektor ved KU

Anders Bjarklev, 
DTU’s rektor

Lars Bonderup Bjørn, 
bestyrelsesformand for Aalborg Universitet.
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Stærk støtte at hente 
hos innovationsnetværkene
Uddannelses- og Forskningsministeriet støtter 22 
landsdækkende innovationsnetværk, der samler 
forskere, virksomheder og offentlige myndigheder 
om at skabe innovation og vækst. Netværkene er 
etableret inden for områder, hvor Danmark har vigtige 
styrkepositioner, eksempelvis produktion, it, energi, 
miljø, transport, livsstil, sundhed og fødevarer.

V iden- og innovationssamarbejder samt internationalisering er nogle af nøgleordene 
bag arbejdet for de 22 innovationsnetværk, der er etableret og støttet af Styrelsen 
for Forskning og Innovation 2014-2018. De 22 netværk er etableret i brancher så 

forskellige som byggeri, fødevarer, sundhed og miljø for blot at nævne nogle få – i faktabok-
sen er alle 22 nævnt.

Hvad er innovationsnetværk?
Danmarks 22 nationale innovationsnetværk understøtter innovationsindsatsen i 
primært små og mellemstore virksomheder i hele Danmark. Innovationsnetvær-
kene er med til at sikre virksomhederne adgang til et netværk af andre virk-
somheder og relevante viden-, forsknings-, og erhvervsfremmeaktører samt at 
igangsætte innovationsprojekter blandt netværkenes parter. Innovationsnetvær-
kene er åbne for alle interesserede virksomheder. Over 7.000 deltager allerede i 
netværkenes aktiviteter.

i

Danish sounD 
Danish Sound er et innovationsnetværk, der arbejder for at sikre, at Danmark i 2025 er 
blandt de fem ledende centre i verden inden for innovative lydrelaterede produkter og 
løsninger. ”Vores hovedformål er at bygge bro mellem forskning og forretning samt sætte 
lydrelaterede kompetencer og discipliner - såsom musik og lyddesign, elektronik og 
IKT, audiologi og akustik - i spil ift. relevante globale udfordringer”, udtaler direktør Jan 
Larsen. Blandt netværkets mange igangværende internationale aktiviteter kan nævnes 
SoundCARE (Sound Solutions for Healthcare), der i løbet af 2015 samlede en række 
forskere og virksomheder til workshops i henholdsvis München og Bruxelles for at skabe 
en netværksplatform til vidensdeling og identifikation af fremtidige samarbejdsmulighe-
der med det formål at finde Horizon 2020-støttemuligheder. SoundCARE aktiviteterne 
fortsætter ind i 2016 og indtil videre frem til 2018.

Hossein Jelveh fra Audientes ApS, var med på to af Danish Sound’s SoundCARE 
workshops, og han udtaler:

   Vi fik stærke netværkskontakter inden for EU systemet, den europæiske 
høreapparatindustri og forskningsinstitutioner og i særdeleshed en meget fin orientering omkring 
ansøgningsmulighederne for innovationsprojekter i EU regi. Dette var meget inspirerende og vi fik 
således færdiggjort og indsendt en ansøgning til et af EU Horizon 2020 programmerne.”

LifestyLe & Design CLuster
Med udgangspunkt i et traditionelt klyngesamarbejde mellem design- og arkitekt-
skoler, universiteter, brancheforeninger og virksomheder hjælper Lifestyle & Design 
Cluster blandt andet med at udarbejde visioner for branchen og med at afdække 
behovet for ny viden med henblik på at skaffe vækst og beskæftigelse. Aktiviteter-
ne tæller overordnede indsatsområder kombineret med aktiviteter, der understøt-
ter netværkets overordnede mål.

   Hvert år udarbejder vi et idékatalog samt 126 dialogvirksomheder, som vi 
samarbejder tæt sammen med om fastlæggelse af næste års aktiviteter. Nordic Buzz er en 
af vores aktiviteter, som har til formål at få nordiske kreative iværksættere godt på vej via 
dedikerede mentorer og matchmaking med professionelle indkøbere, udstillere og andre 
nordiske iværksættere. Det er et udtryk for de nye aktiviteter vi tilbyder, som skal give nye 
iværksættere mulighed for at mødes med branchens mere professionelle spillere – både i 
Danmark og de nordiske lande og dermed en mulighed for at blive ”opdaget” og få de 
rigtige kontakter fra starten” 
Direktør Betina Simonsen, Lifestyle & Design Cluster.

Vinderne af Nordic Buzz 2015, Roon & Rahn, og deres fleksible knagerække og Deltagerne i  
SoundCARE workshop i München i 2015.
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InnovatIonsnetværkene omfatter: 
Byggeri:
•	 InnoBYG	–	Innovationsnetværket	for	Bæredygtigt	Byggeri

Energi:
•	 INBIOM	–	Innovationsnetværket	for	Biomasse
•	 Inno-SE	–	Innovationsnetværket	for	Smart	Energy
•	 Innovationsnetværket	Offshoreenergy.dk

Fødevarer
•	 FoodNetwork	DK	–	Fødevaresektorens	Innovationsnetværk

IKT:
•	 Infinit	-	Innovationsnetværk	for	IT
•	 Innovationsnetværket	Dansk	Lyd

Miljø:
•	 Inno-MT	–	Innovationsnetværket	for	Miljøteknologi
•	 Vand	i	Byer	–	Innovationsnetværk	for	Klimatilpasning

Produktion:
•	 DMN	–	Dansk	Materiale	Netværk
•	 Inno-Pro	–	Innovationsnetværket	for	Produktion
•	 Innovationsnetværket	DANSK	LYS
•	 Innovationsnetværket	Lifestyle	&	Design	Cluster
•	 Innovationsnetværket	RoboCluster

Service:
•	 BRANDBASE	–	Innovation	Network	Market	Communication
•	 Innovationsnetværk	for	Finans	IT
•	 Innovationsnetværket	Service	Platform
•	 Invio	-	Innovationsnetværket	for	Oplevelsesøkonomi

•	

Sundhed:
•	 Biopeople	–	Innovationsnetværk	for	Biosundhed	
•	 MedTech	–	Innovationsnetværket	for	Medicoteknik	og	Welfare	Tech		

–	Innovationsnetværket	for	Sundhed	og	Velfærdsteknologi.

•	 Transport:
•	 TINV	–	Transportens	Innovationsnetværk

i

Samarbejde	mellem	innovationSnetværkene	og	danmarkS	
innovationScentre	
Internationalisering	af	danske	virksomheder,	forskningsinstitutioner	og	universiteter	
er	i	fokus	for	Innovationscenter	Danmark	Seoul,	der	er	etableret	i	et	samarbejde	
mellem	Uddannelses-	og	Forskningsministeriet	og	Udenrigsministeriet.	Som	ét	af	
seks	innovationscentre	(placeret	i	henholdsvis	Silicon	Valley,	München,	Shanghai,	
Sao	Paolo,	New	Delhi	og	Seoul)	udgør	de	den	”yderste	forpost”	på	de	markeder,	
der	er	identificeret	som	værende	gode	eksport-	og	vækstmarkeder	for	danske	virk-
somheder,	forskningsinstitutioner	og	universiteter.

et	godt	makkerpar	
Innovationsnetværkene	og	Innovationscentrene	er	således	et	godt	makkerpar,	når	
det	handler	om	at	fremme	danske	virksomheders	internationalisering.	Innovati-
onscenter	Danmark	Seoul	havde	i	november	arrangeret	et	besøg	for	fem	inno-
vationsnetværk	til	verdens	største	klyngekonference	i	Seoul	og	til	møder	med	en	
række	unikt	udpegede	samarbejdspartnere	i	og	uden	for	Seoul,	for	at	identificere	
nye	muligheder	for	danske	virksomheder	på	det	koreanske	marked.	Innovations-
netværkene	fik	nye	kontakter,	som	kan	komme	deres	medlemsvirksomheder	til	
gavn,	og	Innovationsnetværket	for	Produktion	er	som	eksempel	gået	i	dialog	med	
flere	større	koreanske	organisationer	om	at	opbygge	et	aerospace	cluster.	Målet	
er	at	involvere	store	dele	af	dansk	højteknologisk	produktionsindustri	og	fremme	
disses	muligheder	for	samarbejder	og	afsætning	indenfor	aerospace	i	Korea,	
såvel	som	globalt.	

Innovationsnetværkene	spiller	også	en	vigtig	rolle	i	at	hjælpe	danske	virksomhe-
der	med	internationalisering	og	med	at	understøtte	virksomhedernes	succes	og	
vækst	på	det	internationale	marked.	Innovationsnetværkene	kan	skabe	kontakt	
til	netværk	i	andre	lande	og	giver	på	den	måde	virksomhederne	adgang	til	hele	

klynger	af	virksomheder,	forskere	m.v.	på	én	gang.	Nogle	af	de	samarbejder	in-
novationsnetværkene	skaber	bliver	til	ny	eksport	for	danske	virksomheder,	mens	
andre	bliver	til	store	fælles	europæiske	forskningsprojekter,	f.eks.	gennem	EU-
programmet	Horizon2020.	

i
InnovatIonsnetværk hjælper vIrksomheder I gang I udlandet

   Vi baner vejen for etablering af partnerskaber, prøver  
at få virksomheder med en spændende teknologi herud og  
vi prøver at finde en koreansk partner, så de kan udvikle deres 
teknologi, tilpasse teknologien til markedet og i sidste ende 
lancere ”noget”, der bliver en større kommerciel succes end  
hvis de var forblevet i Danmark eller Europa.” 
Executive Director Maria Skou, Innovationscenter Danmark Seoul.
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Af Michael Fahlgren

”Overalt i det offentlige har man 
arbejdet med innovation gennem 
mange år. Til forskel fra innovation 

skabt i en privat virksomhed er offentlig skabt 
innovation lige præcist offentlig: vores alle sam-
mens. For innovation er ikke nogen konkur-
renceparameter, som man holder for sig selv 
kommuner, regioner, styrelser eller institutioner 
imellem. Derimod udveksler man meget gerne 
nye innovative tiltag, og ofte viderebearbejdes 
et innovativt tiltag fra én offentlig organisation i 
en anden,” indleder centerleder Pia Gjellerup, 
Center for Offentlig Innovation – COI.

Spred de gOde løSninger
Kun ved at sprede de gode løsninger kan 
man sikre at de ikke alene lever videre, men 
tillige muligvis videreudvikles afhængig af 
sammenhængen. Naturligvis kræver næsten 
alle nye tiltag en tilpasning, men uden for-
nyelse er det vanskeligt at arbejde bevidst 
med organisationens mål.

”Med innovation behøver man ikke 
udvikle alt fra bunden alle steder med alt, 
hvad det medfører af forundring og fejl. Når 
man følger efter undgår man ”hullerne”, 

som andre er faldet i før en selv. Ved at få 
spredningsprocessen til at fungere optimalt, 
og gøre det lettere at dele innovativ viden, 
opstår en tovejs-interaktion. Den ene får 
viden om en andens nye løsning, den anden 
får gode spørgsmål og forslag til forbedrin-
ger af egen løsning,” påpeger Pia Gjellerup.

der Skal ikke ret meget til
COI arbejder aktuelt på en vejledning om 
evaluering af innovative tiltag, der skal 
udkommer om et par måneder. Den bliver til 
i erkendelse af, at netop evaluering oftest er 
den del af processen, som trænges i bag-
grunden og enten forsinkes eller opgives.

”Vi håber at vi med denne beskrivelse af, hvilke 
tanker man bør gøre sig, og hvor tidligt skal 
man gå i gang viser hvor lidt der skal til – når 
bare det er det rigtige man foretager sig. Jeg 
tror også at private virksomheder kan finde in-
spiration i sådan en publikation, fordi evaluering 
er noget vi både i den offentlige og private sek-
tor har det vanskeligt med. Evaluering er vigtig, 
men ikke helt enkel at foretage, hvis ikke man 
får begyndt rigtigt,” fastslår Pia Gjellerup.

VerdenS førSte StatiStik OVer 
Offentlig innOVatiOn
For nyligt (se faktaboks) offentliggjorde 
COI intet mindre end verdens første 

statistiske opgørelse over den offentlige 
innovation, i form af et innovationsba-
rometer. Stærkt inspireret af den private 
innovationsstatistik, som første gang blev 
lavet i 1992.

”Med innovationsbarometeret får be-
slutningstagere, ledere og medarbejdere 
et godt værktøj i forhold til at vurdere, 
hvor det er værd at gøre en indsats. 
Hvor sker der noget spændende, som 
vi kan lære af, og hvor har vi behov for 
innovation? Den viden giver et fanta-
stisk spændende afsæt for at træffe 
beslutninger,” konstaterer Pia Gjellerup 
afslutningsvis. H

Offentlig innovation i toptrim
Selv om man i det offentlige ikke lige så lang 
tid har været optaget af innovation som begreb, 
betyder det ikke at man ikke arbejder med 
innovation. Snarere tværtimod.

I april 2015 offentligjorde COI Innovationsbarometeret, der er verdens første of-
fentlige innovationsstatistik. Projektet er et samarbejde mellem COI, Center for 
Forskningsanalyse på Aarhus Universitet samt Danmarks Statistik.
De mange svar fra børnehaver, hospitaler, gymnasier og andre offentlige arbejds-
pladser kan du se nærmere på her: www.coi.dk/innovationsbarometer
Målene med Innovationsbarometeret er:
•	 At	skabe	et	inspirationsgrundlag,	som	offentlige	arbejdspladser,	der	ønsker	at		
 arbejde med offentlig innovation kan spejle sig i: Hvad gør andre?)
•	 At	give	beslutningstagere	et	godt	grundlag	for	at	kunne	styrke	offentlig	 
 innovation: Hvor går det godt? Hvor kan vi gøre mere?
•	 At	få	forskere	til	at	tilvejebringe	ny	viden	om,	hvad	der	virker:	 
 Trives innovationen fx bedst på arbejdspladser af en bestemt størrelse eller   
 med en bestemt medarbejdersammensætning?
 Innovationsbarometeret for den offentlige sektor er baseret på en  
 landsdækkende, repræsentativ spørgeskemaundersøgelse, som 1.334 arbejds- 
 pladser i kommuner, regioner og staten besvarede i november-december 2014.

i

   Samarbejder 
mellem private og 
offentlige virksomheder 
løfter i meget høj grad 
den samlede kvalitet”
Centerleder  Pia Gjellerup, 
Center for Offentlig Innovation

Foto: Scanpix

Centerleder Pia Gjellerup.
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TRE INDGANGE TIL AT SØGE: 

GRAND SOLUTIONS – Samarbejder mellem fl ere parter –
typisk mellem off entlige og private parter - om et større 
forsknings- og innovationsprojekt, der løser samfunds-
udfordringer og har potentiale til at skabe værdi i form af 
nye produkter eller processer, besparelser eller 
arbejdspladser.

Innovationsfonden investerer i 2016 godt 600 mio. kr. i 
Grand Solutions med fokus på forskning, udvikling og
implementering/kommercialisering inden for bl.a. energi, 
fødevarer, sundhed, turisme, velfærd, miljø- og vækst-
teknologier.

Ansøg på: grandsolutions.dk
Næste frist: 1. maj 2016

INNOBOOSTER – Henvender sig til små og mellemstore
virksomheder, iværksættere og entreprenante forskere med 
et CVR-nummer. Investeringer i ny viden og innovative idéer 
med potentiale til at skabe stærke virksomheder.  

Søg fra 50.000 op til 5 mio. kr. i en enkel ansøgningsproces.

Ansøg på: InnoBooster.dk
Næste frist: Du kan søge løbende og får svar inden for en 
måned 

TALENT – Forskertalenter med mod på en karriere i
erhvervslivet og nyuddannede med iværksætterdrømme.

Erhvervsforsker – Fokus er på at øge samarbejdet
mellem virksomheder og universiteter
ErhvervsPhd og ErhvervsPostdoc.

Ansøg på: erhvervsforsker.dk
Næste frist: 7. marts 2016

Iværksætterpilot - Iværksætteridéer med 
udviklingspotentiale. 

Få fi nansiering og rådgivning i et år.

Ansøg på: ivpilot.dk
Næste frist: 1. april 2016

VÆR NYSGERRIG 
Innovation er et mindset. 
Lysten og evnen til at forandre og bøje verden. Innovation er stædighed, 
mod og nysgerrighed. Innovationsfonden investerer i iværksættere, 
forskere og virksomheder med viden og idéer, der løser samfunds-
udfordringer og skaber vækst og arbejdspladser i Danmark.

Innovationsfonden investerer i det, andre ikke kan se endnu.
Vi tør tage en chance og løbe en risiko, for vi er her for at investere, så Danmark bliver stærkere.



Af Michael Fahlgren

M ange forskere arbejder så målret-
tet med deres forskning, at de 
har meget svært ved at slippe 

den. Selv om deres projekter nedlægges på 
stribe på grund af de brutale økonomiske 
nedskæringer. For Jesper Møller Grimstrup, 
der er blandt vores ypperste forskere inden 
for kvantegravitation, som er en del af den 
teoretiske fysik, har det betydet at han har 
solgt sin lejlighed i København, og i bogsta-
veligste forstand er gået på havregrød for 
personligt at finansiere en fortsættelse af sin 
forskning, hvor han sammen med sin gode 
kollega, matematikeren Johannes Aastrup 
gennem 13 år har forsket i ét af den mo-
derne fysiks paradokser, og nu har udviklet 
en helt ny teori - Quantum holonomy theory 
- som kan blive afgørende for vores opfat-
telse af en væsentlig del af fysikken: den 
såkaldte samlende teori for kvantegravita-
tion (på engelsk: Unified theory of Quantum 
Gravity).
Kan du beskrive kvantegravitation og din 

baggrund for at interessere dig så meget for 
emnet, at du har etableret dit eget forsk-
ningsprojekt?

Der er faktisk to probleMer:
1. At finde en teori, der forener Einsteins 
Almene Relativitetsteori med Kvanteme-
kanikken. Dette er “the holy grail” indenfor 
teoretisk fysik. At den moderne fysik er ba-
seret på disse to teorier, der er i indbyrdes 
konflikt. Alle de andre fundamentale natur-
kræfter - de elektromagnetiske, de stærke 
og svage kernekræfter - er kompatible med 
kvantemekanikken, men tyngdekraften er 
tilsyneladende ikke. 

2. At forstå hvorfor ”Standardmodellen for 
partikelfysik” ser ud som den gør. Stan-
dardmodellen er en utrolig succesful teori, 
der beskriver virkeligheden ned til suba-
tomare afstande. Men den har en meget 
særlig matematisk struktur med en række 
tilsyneladende vilkårlige karakteristika, som 
vi ikke forstår. De fleste forskere er af den 
overbevisning at der må findes en bagved-

liggende, dybere teori, der forklarer denne 
struktur.

Som teoretisk fysiker er disse to oven-
nævnte problemer jo de vigtigste overhove-
det. De kan formuleres på en mere radikal 
måde: findes der et enkelt princip, der 
forklarer hele den fysiske virkelighed og som 
ikke kan reduceres til andre, dybere princip-
per? Altså: vil den videnskabelige reduktion, 
hvor vi hele tiden kan reducere fænomener 
til dybere niveauer - fra biologien til kemien 

og videre til atomfysikken, kernefysikken og 
partikelfysikken - vil den reduktion ende et 
sted? Vil vi nå et punkt, hvor vi har et en-
deligt svar? Det er jo et utroligt spændende 
spørgsmål, som går helt tilbage til oldtidens 
grækere. Jeg tror at de fleste teoretiske 
fysikere er overbeviste om at der faktisk 
findes en endelig teori. Udfordringen er at 
finde den!

I 2002 efter forsvar af min Ph.d. var jeg 
på en længere rejse i Tibet sammen med 
min daværende kæreste (vi blaffede blandt 
andet illegalt gennem militærzonen Aksai 
Chin!). Jeg havde på den rejse en masse 
overvejelser ang. min Ph.d. afhandling og 
var nået til den overbevisning at den var 
baseret på en forkert præmis. Og ud fra de 
overvejelser fik jeg en fuldstændig ny ide 
til hvordan man kan komme videre. Så jeg 
skulle helt til Tibet for at hente min ide.

Omkring et år senere mødte jeg den 
danske matematiker Johannes Aastrup og 
vi indledte et tæt samarbejde, der indtil nu 
har varet i over 13 år og som er baseret 
på min oprindelige ide. For ca. 2 år siden 
fandt vi så et utrolig simpelt matematisk 
princip, der på meget elegant vis forbinder 
de to ovennævnte problemer og derved 
åbner op for en helt ny tilgang. De seneste 
to år har vi brugt på at analysere dette 
princip. Det vi nu finder, er en matematisk 
teori - vi kalder den “Quantum Holonomy 

Udfordrende tider  
for forskningen
Med regeringens brutale nedskæringer 
i alt, hvad der hedder økonomisk støtte til 
forskningen, går denne hårde tider i møde.

Jesper Møller Grimstrup 

•	  Jesper Møller Grimstrup 
publicerer regelmæssigt i 
internationale top-tidsskrifter 
(f.eks. Communications of 
Mathematical Physics og 
Classical & Quantum Gravity)

•	  I 2011 var Jesper Møller 
Grimstrup nummer to på den 
endelige “shortlist” til et W3 
professorat i Leipzig (W3 er 
det højeste professorat i Tysk-
land)

•	  Samme år blev der afholdt 
en hel workshop på forsk-
ningscenteret Oberwolfach i 
Sydtyskland (det er et meget 
prestigefyldt uafhængigt ma-
tematisk konferencecenter), 
der udelukkende handlede om 
Jespers og Johannes’ forsk-
ning og ideer

i
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Theory” (QHT) - der ser ud til at løse det 
første problem og samtidigt indeholder en 
matematisk mekanisme, der indenfor de 
seneste 20 år er sat i forbindelse med en 
forening af de fire fundamentale natur-
kræfter - altså problem nummer 2. Så vi 
mener at vi har fundet en kandidat til en 
“endelig teori”.

Vi er netop nu ved at publicere vores 
teori (alle vores artikler er offentligt tilgæn-
gelige og kan blandt andet findes via min 
hjemmeside).

Vores forskning og vores teori kombi-
nerer to meget forskellige og hidtil næsten 
fuldstændigt adskilte forskningsområ-
der indenfor teoretisk fysik og moderne 
matematik (kanonisk kvantegravitation og 
ikke-kommutativ geometri). Det gør det dels 
utrolig spændende - vi er i et fuldstændig 
uudforsket territorium! - og dels udfordren-
de fordi vi dermed også er komplet alene.

Fordi vores forskning involverer meget 
avanceret matematik har jeg i stor grad søgt 
samarbejder og samtaler med matemati-
kere og matematiske fysikere. Johannes 
er ekspert i blandt andet ikke-kommutativ 
geometri.

Det princip, som vi opdagede, er en 
simpel algebra – altså et grundlæggende 
matematisk system -, der essentielt inde-
holder information om hvordan materie 
flyttes rundt i et abstrakt rum. Konceptio-
nelt er algebraen næsten tom mens den 
matematisk set har en rig struktur. Det er 
overraskende at den ikke har været stude-
ret tidligere.

Grunden til at jeg er endt i teoretisk fysik går 
nok helt tilbage til min barndom. Jeg har al-
tid interesseret mig for de store spørgsmål, 
“hvorfor er vi her?”, “hvad kan man sige om 
virkeligheden?”, “hvad er meningen med 
det hele?” osv. Jeg har en mere filosofisk 
tilgang fremfor en teknisk. Jeg har aldrig 
bygget min egen radio eller computer, som 
man nogle gange hører at andre fysikere har 
gjort i deres barndom/ungdom. 

Når man får en god ide og man gennem 
årene kan se at den “vokser”, så tror jeg 
ikke at det er muligt at slippe den igen - for 
mig er det i hvert fald ikke. Så for mig er mit 
”drive” en slags indre nødvendighed. Og en 
masse glæde, nysgerrighed. Passion.

Hvad er dit succeskriterie?
Jeg vil gerne udforske det matematiske 
rum, som denne algebra åbner døren til. 
Det er en meget stor opgave og kan tage 
mange år. Jeg vil gerne have vished om 
hvad det rum indeholder.

Når vi træder ind i det rum dukker der 
en del spændende spørgsmål op. For 
eksempel ser vi en mulighed for at forstå 
standardmodellen for partikelfysik som en 
slags ”spin off” af kvantegravitation. Det er 
en helt ny og meget overraskende vinkel, 
som jeg virkelig gerne vil forstå.

Et andet spørgsmål: jeg vil gerne forstå 
om “tid” opstår dynamisk ud fra den alge-
bra, som vi opdagede. Der findes en særlig 
matematisk teori, opdaget af japanerne 
Tomita og Takesaki i 1967, som giver os en 
mulig mekanisme til at forstå hvordan tid 
(som matematisk begreb) opstår. 

Hvordan finansierer du projektet - og har 
du et budget for det?
Jeg har ikke haft et job i over 4 år (sidste 
stilling, som ophørte i 2011, var på Niels 
Bohr Instituttet). Jeg lever idag dels af 
opsparing og dels af penge jeg fik ved at 
sælge min lejlighed i København. 

Hvem deltager i projektet (både institut-
ter, organisationer og enkeltpersoner)?
Reelt er der kun mig og Johannes Aastrup. 
Jeg har et ret stort netværk indenfor mate-
matisk fysik i Europa (især Tyskland, Italien, 
Holland og Frankrig) og i Australien og 
USA. Johannes Aastrup er ansat på Leibniz 
Universitetet i Hannover, Tyskland. Jeg har 
tidligere samarbejdet med matematikere på 
Københavns Universitet. 

Hvad mener du om regeringens kraftige 
nedskæringer på forskningsområdet?
For mig personligt er det selvfølgelig 
lidt uheldigt fordi jeg netop nu har en 
ansøgning liggende hos DFF (Det Frie 
Forskningsråd), som netop støtter grund-
forskning. Mere generelt, så brænder mit 
hjerte jo for grundforskningen. Jeg synes 
jo at de mest interessante forskningspro-
jekter er dem, hvor man kaster sig ud på 
meget dybt vand og ikke ved om man kan 
svømme (eller et metafor i den retning) - 
altså den forskning, der virkelig satser no-

get og hvor man ikke kender resultatet på 
forhånd. Jeg tror også at det er den slags 
forskning, der på den lange bane bidrager 
mest til statskassen.

Men det, der nok bekymrer mig mere, 
er den trend gennem de sidste år - og som 
er en international trend - hvor forskere 
i højere og højere grad kontinuerligt skal 
søge deres egne forskningsmidler og hvor 
de bliver bedømt ud fra målbare kriterier 
(citationer, publikationer osv.). Der bliver 
skabt et system, der belønner mainstream 
forskning og straffer den risikovillige forsk-
ning. Idag skal man skrive virkelig mange 
artikler og have mange citationer for at 
overleve. I sådan et miljø er det en meget 
farlig karriere-strategi for en ung forsker at 
bevæge sig langt væk fra mainstream. Men 
det er selvfølgelig der, hvor de virkelige 
interessante opdagelser venter. Og måske 
venter forgæves.

Men helt generelt: jeg mener at det er en 
vital del af vores DNA at søge svar, at søge 
viden, at forsøge at forstå den virkelighed 
som vi befinder os i. Det handler ikke kun 
om at tjene penge og finde anvendelser 
men også om en central del af vores men-
neskelighed. For mig er forskning og viden-
skab beslægtet med kunsten - som jo har 
det formål at give føde til vores sjæle, slutter 
Jesper Møller Grimstrup. H

Udfordrende tider  
for forskningen

   Hvis vi har ret  
vil det være en utrolig  
vigtig opdagelse.”
Jesper Grimstrup 

   Jeg har ikke noget 
budget men jeg kan overleve 
nogen tid endnu ved at leve 
billigt. Jeg har flere strategier 
for at skaffe midler til at kunne 
fortsætte mit arbejde - både 
via danske og europæiske 
forskningspuljer og ad anden 
vej. At lave forskning på dette 
niveau er meget krævende og 
efter min mening umuligt at 
gøre i fritiden.

Du kan læse meget mere om 
Jespers forskning på hans hjem-
meside: jespergrimstrup.org/ 
hvorfra der også er link til hans og 
Johannes Aastrups hjemmeside 
om deres teori: jespergrimstrup.
org/quantum-holonomy-theory/

i
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Af Michael Fahlgren

I Danmark får vi ikke nok ud af de penge, 
vi har brugt på forskningen og samtidig 
har vi svært ved at få de mange mindre 

danske virksomheder til at udvikle sig og 
vokse. Det er nogle af de hovedopgaver 
Innovationsfonden er sat i verden for at gøre 
noget ved. Det forklarer Innovationsfondens
direktør, Peter Høngaard Andersen.

”Vi opererer ud fra et lovgrundlag, hvor 
vores formål på den ene side er at inve-
stere i forskning og vidensopbygning på 
universiteterne og på den anden side sørge 
for at denne viden bringes i spil i løsninger, 
der kommer samfundet til gode, og i sidste 
ende sikrer vækst og beskæftigelse i Dan-
mark. Det indebærer at vi ikke ”bare” kan 
yde støtte til et interessant universitetspro-
jekt, uden at tage hensyn til, hvad der kom-
mer ud af det. Det skal medvirke til at skabe 
værdi, på kort eller lidt længere sigt,” siger 
adm. direktør Peter Høngaard Andersen.

Åben dIalog med ansøgere
Innovationsfonden er sat i verden for at gøre 
det nemmere for forskere og iværksættere 
at søge offentlig økonomisk medfinansie-

ring til projekter, der opfylder lovgrundlaget. 
Fonden samler de tre tidligere fonde: Det 
strategiske Forskningsråd (DSF), Højtekno-
logifonden (HTF) og Rådet for Teknologi og 
Innovation (RTI) under ét.

”Vi har talt med rigtig mange brugere af 
de tre gamle fonde, og én ting gik igen og 
igen: fornemmelsen af ”dem” og ”os”. Det 

vil vi gerne bryde ned, for vi har samme mål: 
at finde nogle gode projekter, der kan gøre 
en forskel. Og de gode projekter har det mål 
at finde økonomiske midler til at føre pro-
jektet ud i livet. Så vores mål er sammenfal-
dende. Vi vejleder også ansøgere. Endelig 
ligger vores tyngde i forskningen, men vi har 
mulighed for at følge projekter til dørs; hele 
vejen til markedet,” pointerer Peter 
Høngaard Andersen.

InvesterInger uden 
tIlbagebetalIng
I alt hvad Innovationsfonden foretager 
sig omtales enhver form for støtte som 
en investering. Men der er tale om en lidt 
speciel en af slagsen. For hvor investe-
ringer sædvanligvis skal forrentes og/eller 
tilbagebetales, er dette ikke tilfældet med 
støtte fra Innovationsfonden. Når man ta-
ler om investering er det ud fra en forvent-
ning om at pengene kommer samfundet 
til gode.

”Med ordet investering vil vi signalere at 
vi ser på, om der kommer noget ud, noget 
tilbage til samfundet, af de investerede midler. 
Vores penge er 100 % ”soft money”, der 
ikke skal betales tilbage, men de projekter vi 

medfinansierer, skal skabe værdi i form af nye 
produkter, services, besparelser eller smartere 
velfærd. Vi investerer for at gøre Danmark 
stærkere,” fastslår Peter Høngaard Andersen.

Flot succesrate
I modsætning til mange andre offentlige 
støtteordninger har Innovationsfonden en 
meget flot succesrate, idet gennemsnitligt 
én ud af otte ansøgere får ansøgningen 
godkendt.

”Inden for ordningerne Grand Solutions
og InnoBooster er det ca. 25 % af alle
ansøgninger under kr. 500.000, der
modtager støtte. Når det drejer sig om
ansøgninger på mere end kr. 500.000, 
er det knap 20 %, som får støtte. Det er 
omtrent dobbelt så høj en succesrate som 
landende omkring os” konstaterer Peter 
Høngaard Andersen afslutningsvis. H

Statslig fond investerer  
i fremtidens løsninger
Med en investering fra Innovationsfonden får mange forskere og iværksættere 
mulighed for at finde nye, lukrative løsninger på samfundsudfordringer eller udvikle 
deres virksomheder, uden nødvendigvis at ligge søvnløs om natten på grund af 
økonomien.

Du kan vælge mellem tre indgan-
ge, hvis du vil søge om investering 
til at udvikle din idé: 
•	 Grand	Solutions:	Til	markante	
investeringer og længerevarende 
projekter/partnerskaber, hvor I 
har fokus på forskning, teknologi, 
udvikling, kommercialisering og 
implementering
•	 InnoBooster:	Til	mindre	
virksomheder, iværksættere og 
forskere med gode udviklingspla-
ner
•	 Talent:	Til	dig,	der	er	stude-
rende, nyuddannet eller forsker og 
ønsker at blive iværksætter eller at 
få en forskerkarriere i det private

i

   Vi investerer  
i iværksættere, forskere 
og virksomheder  
med viden og idéer,  
der skaber vækst   
og arbejdspladser  
i Danmark – men  
der er også penge  
til eventuelle 
udenlandske partnere”
Adm. direktør 
Peter Høngaard Andersen, 
Innovationsfonden

   Vi kræver hverken 
ejerandele eller at få 
pengene retur – vi fokuserer 
på dit projekts muligheder 
for at skabe vækst og 
arbejdspladser. Både før vi 
investerer og undervejs. Derfor 
følger vi dit projekt tæt fra start 
til slut for at sikre, at det danske 
samfund får udbytte af det.”

Peter Høngaard Andersen
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Fra udfordring til forretning 
gennem innovation

   Især i slutningen af diplom-
ingeniør uddannelsen sættes 
der stærkt fokus på at fremme 
erhvervsparatheden ved at 
have fokus på det første job”
Afdelingschef for Innovation på 
DTU Diplom, Malene Kirstine Holst

”V i uddanner erhvervsparate inge-
niører, og fokuserer stærkt på et 
tæt samspil med erhvervslivet. 

Det afspejles blandt andet i det erhvervs-
forløb, der er en del af uddannelsen, hvor 
erhvervslivet er med til at påvirke de stude-
rendes uddannelse. I det samspil afvikler 
vi innovationsprojekter med virksomheder 
med henblik på at udvikle ny viden og nye 
produkter for både virksomhed, de stude-
rende og medarbejderne på DTU. For os er 
innovation: ”Nyt – Nyttigt – Nyttiggjort”, og 
værdiskabelsen for virksomheder er afgø-
rende indleder afdelingschef for Innovation 
på DTU Diplom, Malene Kirstine Holst.

OMSÆTTER VIDEN TIL VÆRDI FOR 
ERHVERVSLIVET
Én af grundpillerne for DTU er at transformere 
viden til værdi, som kommer erhvervslivet til 
gavn. Sådan har det været siden den første 
ingeniør så dagens lys i 1832, og sådan er 
det bestemt stadigvæk, hvor erhvervslivet i 
høj grad har indfl ydelse på uddannelsernes 
indhold.

”Diplomingeniørerne har et 20-ugers 
praktikforløb ude i en virksomhed, hvor de 
indgår som enhver anden vidensmedarbejder, 
og igen når de udfærdiger deres diplomin-
geniørprojekt arbejder de sammen med en 
virksomhed,” pointerer Malene Kirstine Holst.

INNOVATIONSRETTET UDDANNELSE
Gennem praksisrettet undervisning dimit-
terer de færdige diplomingeniører med en 
uddannelse, hvor innovation indtager en 

meget stor plads. Det skyldes en målbe-
vidst indsats for at inddrage underviserne i 
de innovative tiltag.

”Vores undervisere bruger 80 % af de-
res tid på at undervise, og 20 % på at lave 
innovationsprojekter. Vi har netop introdu-
ceret et kursus ”Innovation Pilot”, der er 
tværfagligt kursus, på tværs af samtlige 17 
diplomingeniørretninger, påpeger Malene 
Kirstine Holst. Kurset har til formål at frem-
me de studerendes erhvervsparathed gen-
nem et fokus på innovation, forretningsfor-
ståelse og tværfagligt samarbejde.”

DET FRUGTBARE SAMARBEJDE 
MED DTU
Med over 150 års erfaring i samarbejde 
med erhvervslivet, er der ikke mange 
tekniske eller forretningsmæssige aspek-
ter, der ikke på et eller andet tidspunkt har 
været bragt i spil. Det er med andre ord en 
særdeles erfaren partner, der meget gerne 
bringer sin viden og ekspertise i spil for 
at hjælpe virksomheder med at komme 
videre.

”Vores fokus på kombinationen af 
teknisk og forretningsmæssig forståelse 
hos de studerende skal skabe værdi i de 
virksomheder, vi samarbejder med. Med In-
novation Pilot søger vi særligt samarbejde 
med de små og mellemstore virksomhe-
der,” fastslår Malene Kirstine Holst.

INNOVATION UNDERSTØTTER 
FORRETNINGEN
Mange små og mellemstore virksomheder 

kører på et eller andet 
tidspunkt fast i enten den 
tekniske eller forretnings-
mæssige udvikling, hvad 
der ofte skyldes manglen-
de ressourcer – en situa-
tion som DTU’s studerende 
gerne bidrager til..

”Vi får mange hen-
vendelser direkte fra 
virksomheder, der står 
med udfordringer, de ønsker løst af vores 
studerende. Dette samarbejde med virk-
somheder understøtter vi aktuelt gennem 
to forløb: Innovation Pilot, hvor de stude-
rende i tværfaglige grupper går fra idé til 

forretning, og i Projektet Bæredygtig Pro-
duktion, hvor virksomheders udfordringer 
bliver til forretning indenfor de forskellige 
samarbejdsformater, vi har,” slutter Malene 
Kirstine Holst. H

Diplomingeniøruddannelsen er en 3,5-årig erhvervsrettet ingeniøruddan-
nelse, baseret på en erhvervs- og innovationsrettet undervisning. På DTU 
går der ca. 4.000 diplomingeniørstuderende fordelt på 17 studieretninger.

INNOVATION PILOT:
• Er et kursus for diplomingeniørstuderende ved DTU
• Kombinerer kerneelementerne innovation, tværfaglighed 

og forretningsforståelse
• Arbejdsgrupper bestående af 4-6 studerende arbejder med 

virksomheders virkelige udfordringer
• Virksomheder og studerende mødes mindst 3 gange i løbet 

af processen
• DTU’s erhvervsrelaterede samarbejde dækker hele landet

i

Diplomingeniøruddannelsen ved DTU tager med sit innovationsfokus et 
tigerspring ind i fremtiden til glæde for erhvervslivet.
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Telemedicin er en 
del af løsningen

Af Michael Fahlgren

”D er findes masser af produkter 
på markedet og udbuddet er 
helt enormt. Der er mange fir-

maer, også danske, så der er virkelig tale om 
et marked i vækst. Alene antallet af inden- og 
udenlandske konferencer, hvor nye løsninger 
inden for telemedicin bliver præsenteret, vok-
ser eksplosivt. Der er både store politiske og 
faglige forventninger til telemedicin, og man 
har store forhåbninger om, at telemedicin kan 
hjælpe os med at løfte den udfordring, som 
flere ældre, flere kronikere og et nogenlunde 
uændret budget giver os de kommende år, 

indleder forskningsleder Kristian Kidholm, 
Center for Innovativ Medicinsk Teknologi ved 
Odense Universitets Hospital.

TelemeDicin er Til glæDe for 
paTienTer og sunDheDsvæsen
Danske læger og sundhedsvæsen har al-
lerede indført en række løsninger baseret 
på telemedicin; løsninger, der kører rigtig 
godt. Hjemmemonitorering af patienter 
med ICD-pacemaker er ét af disse.

”Patienter med hjertesygdomme kan 
nu monitoreres i hjemmet, og slipper for 
hyppige kontroller på sygehuset. Alene på 
vores hospital har vi over 1.000 patienter, 
som hver nat får målt deres hjertes tilstand; 
data sendes til en server i Tyskland, og 
videre til vores hjerteafdeling, hvor vores 
sygeplejersker gennemgår data og under-
søger om der er patienter, hvis tilstand er 
forværret, og som derfor skal indkaldes til 
en grundigere undersøgelse. Der findes 
tilsvarende hjertecentre på Skejby Sygehus 
ved Aarhus og på Rigshospitalet i Kø-
benhavn med mange patienter. Det kører 
rigtig godt, vi undgår en masse ambulante 
besøg– og sparer formentlig mange penge, 
til glæde for patienterne og til glæde for 
sundhedsvæsenet,” forklarer Kristian 
Kidholm.

TeleTolkning giver ren beskeD
Hvor tolke tidligere kørte landet tyndt, og i 
realiteten brugte mere tid på landevejen end 

på hospitalerne, bestiller landets læger i dag 
en tolk, der via internettet og sin egen skærm 
er ”til stede” og kan tolke alt, hvad der er 
behov for.

”Lægen taler direkte sammen med 
patienten, og tolken oversætter sideløbende 
som om vedkommende var til stede i lokalet. 
Det fungerer virkelig godt og vi har store ge-
vinster for både patienter og sygehuset. Der 
findes en række gode eksempler på teleme-
dicin. Skulle jeg nævne et tredje eksempel 
kunne det være KOL-patienter, der efter 
indlæggelse skal genoptrænes. Der er tale 
om meget syge og svage patienter, hvoraf 
mange simpelthen ikke orker at tage ind på 
sygehuset for at deltage i træningen. I stedet 
gennemføres træningen i patientens eget 
hjem via en computer, og fysioterapeuten er 
”til stede” på skærmen og hjælper med at 

gennemføre træningen. På den måde får vi 
givet et godt behandlingstilbud til en patient-
gruppe, som vi ellers havde meget svært 
ved at nå ud til. Foreløbige undersøgelser 
tyder på, at vi på denne måde opnår nogle 
rigtigt gode kliniske gevinster, for patienterne 
kommer i bedre form med denne form for 
træning,” konstaterer Kristian Kidholm.

ingen grunD Til aT hvile på 
laurbærrene
Selv om telemedicin er i fremragende vækst 
i Danmark er det vigtigt at vi forbliver vågne, 
og til stadighed afsøger nye muligheder for at 
optimere og udvide anvendelsesområderne 
for telemedicin.

”Der er megen ”tro, håb og kærlighed” 
inden for telemedicin, som professor Keld 
Møller Pedersen udtrykte det: masser af for-
håbninger, men vi mangler viden på området. 
Lige nu befinder vi os på et introduktions-
stadie, hvor vi prøver tingene af; om 5-10 år 
har vi de endelige svar på, hvad der er godt, 
og hvad der er mindre godt,” konkluderer 
Kristian Kidholm afslutningsvis. H

Når økonomien er stram 
handler det om at få det 
bedst mulige ud af de 
til rådighed værende 
midler. Telemedicin kan 
være medvirkende til 
at effektivisere dele af 
sundhedsvæsenet – blandt 
andet ved at reducere 
transportbehovet og 
optimere lægernes indsats.

Danmark som  
foregangslanD
Allerede nu strømmer udenland-
ske delegationer til de danske 
sygehuse, for med egne øjne at 
se, hvordan vi arbejder med tele-
medicin. Men med en langt mere 
integreret tilgang kunne Danmark 
for alvor blive et foregangsland for 
anvendelse af telemedicin.

i

Kristian Kidholm 
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Med 50 % kurser og 50 % projek-
tarbejde med en problembaseret 
tilgang adskiller undervisningen 

ved Institut for mekanik og produktion på 
Aalborg Universitet sig markant fra mange 
andre naturvidenskabelige uddannelser, og 
skaber allerede fra studiestart tætte bånd 
mellem de studerende, og de virksomheder, 
som de udfører de mange projekter sam-
men med.

”Vores studerende møder projekter lige 
fra starten af uddannelsen, og det fortsæt-
ter hele vejen igennem uddannelsen. På 
den måde kommer de studerende ud og 
møder en række forskellige virksomheder, 
og vi tilegner dem en naturlig innovations-
kultur, som de oplever ude i virkeligheden 
hos de virksomheder og personligheder 
de møder undervejs. Samtidig har vi 
typisk også en forskningsmæssig relation 
til de pågældende virksomheder,” fortæller 
Institutleder Martin Heide Jørgensen, Insti-
tut for mekanik og produktion, Aalborg 
Universitet.

Stor intereSSe hoS induStrien
Den måde at drive undervisning og innova-
tion sammen er tilsyneladende noget, der 
falder i rigtig god jord hos de industrivirk-
somheder, de studerende arbejder sammen 
med. Men i en økonomisk presset hverdag 
kan det være vanskeligt for universitetet 
have ressourcer til at udvide antallet af nye 
samarbejdspartnere.

”Vi har på ingen måde problemer med 
at skaffe industrikontakter, snarere tværti-
mod kan det ske, at vi ”løber tør” for stude-
rende, når vi får en henvendelse fra en 
virksomhed om et ønsket samarbejde. Når 

vi er presset økonomisk, er det typisk nem-
mest at fortsætte samarbejdet med dem vi 
kender.  Så den innovation vi bidrager til i 
samfundet - virksomhedernes direkte sam-
fundsmæssige værdi af vores arbejde  
– sættes over styr. For vi har simpelthen 
ikke de nødvendige kræfter til at gå ud og 
tage fat i nye virksomheder,” konkluderer 
Martin Heide Jørgensen.

Stort uudnyttet potentiale 
i SMe-SegMentet
Via forskningen har man hos Institut 
for mekanik og produktion ved Aalborg 
Universitet allerede fat i en lang række af 
regionens og landets største virksomheder. 
Men man må desværre samtidigt erkende, 
at der hos landets små og mellemstore 
virksomheder ligger et stort, uudnyttet 
potentiale for udnyttelse af afdelingens 
innovative ressourcer – og dem vil man 
meget gerne ud til.

”Vi ser et meget stort vækstpotentiale 
for at skabe arbejdspladser i landets 
SME-virksomheder. Og det er netop kon-
takten til dette meget vigtige segment, vi 
er nødt til at prioritere væk, på grund af 
de forholdsvis store startomkostninger 
til blandt andet forventningsafstemning 
og til at skabe gensidigt kendskab til hin-
anden. Desuden ville det være et meget 
stort plus, hvis de studerende undervejs 
gennem studiet både kunne komme til at 
arbejde sammen med små, mellemstore 
og store virksomheder, der arbejder på 
hver sin måde med innovationskæden,” 
fastslår Martin Heide Jørgensen afslut-
ningsvis. H

   Vi er et af de 
universiteter, der ikke 
modtager så stor en pulje af 
direkte forskningsmidler. Med 
pres på både undervisnings- 
og forskningsmidler er det 
vanskeligt at afse strategiske 
midler til innovationsmæssige 
formål med et bredere sigte.”
Institutleder Martin Heide Jørgensen, Institut for 
mekanik og produktion, Aalborg Universitet.

Institut for Mekanik og Produktion (M-Tech) er et innovativt forsknings- og under-
visnings miljø på Aalborg Universitet, som årligt uddanner omkring 100 maskin- og 
produktionsingeniører. Instituttets mission er at skabe viden om ingeniørarbejde inden 
for mekanik og produktion med særlig fokus på industriel produktion og mekaniske 
systemer og formidle denne viden til studerende, det omkringliggende samfund, for-
brugere og virksomheder.

Ingen projekter uden innovation
De ingeniørstuderende 
på Institut for mekanik 
og produktion ved 
Aalborg Universitet 
mødes med projekter 
lige fra starten 
– projekter, der alle 
har et innovativt 
element. Det er til stor 
gavn for det erhvervsliv, 
 som aftager de 
færdiguddannede 
maskin- og 
produktionsingeniører.

i
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Af Michael Fahlgren

”P
å det netop afholdte top-

møde i Davos blev der for 

alvor sat fokus på den fjerde 

industrielle revolution, også kaldet Indu-

stri 4.0, og vigtigheden af højteknologisk 

udvikling og produktion. Det er både 

interessant og positivt, da vi som auto-

mationsfolk længe har forsøgt at moti-

vere de politiske og forretningsmæssige 

beslutningstagere om at automation ikke 

”bare” er noget, der koster penge. Men 

faktisk har strategisk betydning for både 

erhvervsliv og det danske samfund, poin-

terer Frank Faurholt, formand for Dansk 

Automationsselskab (DAu).

HAR BETYDNING FOR HELE VERDEN

Erhvervslivet, samfundet og hele verden vil 

blive påvirket af den igangværende industri-

elle udvikling, hvor discipliner som håndte-

ring af store datamængder, digitalisering og 

uddannelse både giver trusler og muligheder 

for hele verden.

”Når vi taler om automation i DAu kan 

vi konstatere, at dansk industri for alvor er 

begyndt at se, hvad digitalisering betyder og 

de muligheder, der følger med. Den positive 

version er, at Industri 4.0 nu for alvor er kom-

met på den politiske agenda, og de store 

produktionsvirksomheder er også begyndt 

at overveje hvordan de konkret skal forholde 

sig. Industriens produktions- og teknologifolk 

er omvendt en smule trætte af de mange 

buzz words om big data og lignende. For det 

har vi jo talt om længe – nu savner vi reelle 

politiske handlinger og teknologiske løsnin-

ger, som sikrer at erhvervslivets investeringer 

peger i den rigtige retning,” fremhæver Frank 

Faurholt.

KOMMER TIL AT MANGLE UDDANNET 

ARBEJDSKRAFT

Blandt industriens mange bekymringer er 

behovet for kvalificeret arbejdskraft – både 

aktuelt og fremover. Uddannelse – og især 

efteruddannelse – kræver store investeringer, 

og disse kan vise sig at være spildt, hvis man 

følger en forkert strategi i forhold til resten af 

verden.

”Som den klassiske talemåde siger: 

Man skal ikke ansætte de mennesker, man 

tror at man har behov for lige nu, men de 

unge mennesker med de nye kompetencer, 

man endnu ikke ved at man får behov for 

i morgen. Og hvordan sikrer vi os, at de 

medarbejdere, vi får behov for i morgen, 

faktisk er til rådighed? Det gør vi blandt 

andet ved at gøre branchen interessant og 

relevant for unge mennesker, så de søger 

uddannelser inden for disse fagområder. 

Det er lige fra folkeskolen og erhvervssko-

lerne op til DTU og landets øvrige højtek-

nologiske uddannelser,” fastslår Frank 

Faurholt.

LYT TIL DAVOS

Når Frank Faurholt gentagne gange under 

vores interview fremhæver indholdet i det 

nyligt afholdte økonomiske topmøde i 

Davos, hænger det sammen med at der her 

blev behandlet emner af meget stor betyd-

ning for hele verdens fremtidige velfærd.

”Når alle, lige fra regeringschefer for 

afrikanske lande til cheferne for store mul-

tinationale virksomheder og organisationer 

understreger vigtigheden af en fremtidig 

bæredygtig og effektiv produktion i forhold 

til ressourcer og miljø, bør man fra dansk 

politisk hold se nærmere på det, og vurdere 

om man nu også har prioriteret rigtigt,” slut-

ter Frank Faurholt. H

Kortsigtet spareiver sætter 
velfærden under pres
Erhvervslivets 
implementering af 
teknologi spiller en 
stor rolle, når unge 
mennesker vælger 
uddannelse og 
arbejdsplads. Derfor 
skal vi passe på, at vi 
ikke sætter det danske 
teknologiniveau 
– og dermed velfærd 
– under unødigt 
pres på grund af 
politikernes 
kortsigtede spareiver.

   Det er problematisk 
hvis man på kort sigt, af 
”nødvendig” spareiver, gør 
tiltag, eksempelvis i form af 
anselige nedskæringer på 
uddannelsesområdet, der på 
mellemlangt sigt vil skade os”
Frank Faurholt, formand for Dansk 
Automationsselskab (DAu).

World Economic Forum afholdt sit Annual Meeting 2016 i Davos-Klosters i Schweitz 
i perioden 20. – 23. januar, hvor der blandt de mange interessante emner var ”A New 
Platform for the Digital Economy”, som handlede om den fjerde industrielle revoluti-
ons betydning for verdensøkonomien. Hele indlægget kan ses og høres på konferen-
cens hjemmeside, der rummer mange andre spændende emner: www.weforum.org/
events/world-economic-forum-annual-meeting-2016.

i

Frank Faurholt.

Foto: Scanpix
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Stort automatiseringspotentiale hos 
små og mellemstore virksomheder
Ifølge en helt ny vækstpolitisk analyse (publiceret den 25. januar 2016) foretaget af Erhvervs-  
og Vækstministeriet er et stort automatiseringspotentiale hos de danske industrivirksomheder  
– særligt hos de små og mellemstore virksomheder.

Af Michael Fahlgren

H vis det danske samfund skal udvik-
les og velstanden bevares, er det 
nødvendigt at vi øger produktivite-

ten og styrker konkurrenceevnen. Det kan 
automatisering bidrage til – og især hos de 
virksomheder, der endnu enten slet ikke er 
kommet i gang, eller stadigvæk holder fast 
i forældet teknologi. Derfor har regeringen, 
med programpakken ”Vækst og udvikling i 
hele Danmark” afsat 40 mio. kr. i årene 2016 
– 2019, til at lave partnerskaber med rele-
vante erhvervs- og brancheorganisationer, 
der skal igangsætte initiativer, som fremmer 
automatisering.

AutomAtion fAstHolder dAnsk 
produktion
En af de helt store udfordringer består i at 
fastholde produktionen i Danmark. For – i 
stærk modsætning til tidligere antagelser 
– følger udviklingen med ud, når produk-
tion flyttes til lavtlønsområder. Og netop 
automation og robotteknologi er, ifølge 
rapporten fra Erhvervs- og Vækstministeriet, 
stærke drivere for fastholdelse af produktion 
i Danmark: ”Udviklingen inden for automa-
tisering og avancerede produktionstekno-
logier skaber dermed nye muligheder for at 
bibeholde og skabe ny produktion i Dan-
mark. Billigere og mere intelligente robotter, 
Ny sensorteknologi, 3D-print, Materiale-
teknologier og Digitalisering ændrer måden 
hvorpå produktion, produktionsudvikling, 
lagerstyring mv. foregår. Særligt for et land 
som Danmark med relativt høje lønomkost-
ninger åbner den teknologiske udvikling op 
for konkurrencedygtig produktion og gør det 
muligt at fastholde produktion i Danmark” er 
blandt rapportens anbefalinger og konklu-
sioner.

investeringen er den største 
forHindring
Barriererne for at anskaffe/erstatte forældet 
teknologi bliver færre og færre i takt med 
teknologiens udvikling, og vi står i dag på 
et punkt, hvor mange mindre virksomheder 
med stor succes kan tage robottekno-
logien til sig. Ikke mindst fordi der i dag 
findes eksempelvis små, samarbejdende 
robotter, der ikke længere kræver et stort 
bur at arbejde i, men kan stå ved siden 
af en menneskelig kollega – og det til en 
anskaffelsespris, hvor de fleste kan være 
med. Sidstnævnte skyldes ikke mindst, 
at omkostningerne ved programmering/

omprogrammering af robotter er nærmest 
styrtdykket, og kravet til robotoperatørens 
specialuddannelse ikke længere er så om-
fattende.

 Ifølge Erhvervs- og Vækstministeriets 
rapport oplever omkring 37 % af virksomhe-
derne barrierer for at foretage nye investe-
ringer i automatisering – og næsten 70 % 
anfører at det skyldes, at teknologien til 
automatisering kræver en for stor investe-
ring for virksomheden. Her er der tydeligvis 
en barriere, der kan ryddes af vejen gennem 
oplysning.

Hvor ligger de største 
potentiAler?
Der er i Danmark meget stor forskel på 
automatiseringsgraden fra branche til bran-
che – og der findes stadigvæk brancher, der 
burde være langt mere automatiserede end 
tilfældet er:

Rapporten konkluderer blandt andet, 
at føde-, drikke- og tobaksvareindustrien, 
medicinalindustrien og den kemiske industri 
på tværs er blandt de mest automatiserede 
– mens maskinindustrien, produktion af tek-
nisk udstyr og transportmiddelsindustrien er 
de mindst automatiserede. Og dermed også 
dem, der har de største potentialer for øget 
automatisering. H

AnAlysen 
”sTORT AUTOMATIseRInGsPOTenTIAle HOs sMÅ OG MelleM-
sTORe VIRKsOMHeDeR” VIseR blAnDT AnDeT, AT:

Manglende kendskab og kompetencer er de største barrierer  
for automatisering

Fødevare- og medicinalindustrierne automatiserer mest 

Automatisering løfter produktiviteten betydeligt

Teknologiudviklingen er den vigtigste årsag til, at automatisering er blevet et 
bedre alternativ end outsourcing

!
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Dansk produktion er på vej mod den digitaliserede  

fabrik. Produktionsfaser bliver mere fleksible og derfor 

mere effektive. Det sætter virksomheder i stand til at 

møde kunders individuelle behov hurtigere, uden at 

skulle give køb på kvaliteten. Og det hele starter, når 

den virtuelle og fysiske verden forenes.

Virksomheder sætter nye standarder i takt med, at soft-

ware optimerer deres produktionsfaser – fra produktdesign 

og produktionsplanlægning til engineering, eksekvering og 

services. Og de benytter Siemens innovative løsninger og 

førende teknologier undervejs.

På vej mod den digitaliserede fabrik

Det er en holistisk tilgang, der ændrer hele livscyklussen 

for produkter. Software gør det muligt at tilpasse sig den 

enkelte kundes behov, bl.a. ved øget skalerbarhed, men 

nedbringer samtidig omkostninger og forbedrer konkur- 

renceevnen.

I den digitale produktion kan virksomheder og deres med-

arbejdere se fremtidens fabrik blive levende, og sammen 

med dem elektrificerer, automatiserer og digitaliserer  

Siemens verdenen vi lever i.

Digitalisering driver 
konkurrenceevnen

siemens.com/digitalization



Få papir på dine udviste
kompetencer i projektledelse 

Ideen med niveaudelingen er at underbygge  målrettet 
kompetenceudvikling og karriereforløb inden for projektledelse. 

Det unikke ved IPMA certificeringen er: 
• at der fokuseres på udviste kompetencer i praksis,
• at ordningen vurderer både ledelsesadfærd, metodeviden og 

erfaringsomfang – og
• at processen er tilrettelagt, så deltagelsen i sig selv er en nyttig læreproces.

Deltag i et gratis orienteringsmøde for at få mere at vide

• 10. marts kl. 14-16.30 i København
• 10. marts kl. 14-16.30 i Århus
• 15. marts kl. 18.30-20.30 som webinar
• 14. april kl. 14-16.30 i Vejle

Se flere datoer og tilmeld dig til møderne 
på www.danskprojektledelse.dk/certificering,
hvor du også kan læse mere om ordningen.

IPMA® Certificering

– og opnå et kompetenceløft under processen med IPMA® Certificering

Gydevang 39-41, 3450 Allerød · Tlf. 48 24 14 88
www.danskprojektledelse.dk, info@danskprojektledelse.dk

Afholdes den 8. juni og 

9. juni 2015 i Ingeniørhuset, 

Kalvebod Brygge 31-33, 

København

Symposiet Projektledelse 2016

Læs mere om dette på 

www.danskprojektledelse.dk/symposiet

Dansk Projektledelse certificerer projektledere i henhold til procedurer og indhold, som er udviklet og valideret af International
Project Management Association (IPMA@). Det betyder, at du som IPMA@ Certificeret projektleder er internationalt anerkendt. 

Det samlede certificeringsprogram omfatter fire niveauer:

• Niveau A Certificeret projektchef
• Niveau B Certificeret seniorprojektleder
• Niveau C Certificeret projektleder
• Niveau D Certificeret i projektledelse


