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Strategisk indsats
Bruxelles

Løbende strategisk 
information samt 
projektudvikling 

med SDEO’s
fagkonsulenter

Møder
• Ledelse
• Chefgruppe
• Udviklings-

konsulenter

Syddanmarks Sunde EU-
netværk

Netværk for 
Internationale 
Medarbejdere
• NIMS
• GNIMS

Analyse af muligheder: 
Medlemmernes strategier 
matchet med EU-
programmer og -prioriteter

SDEO

Studietur for 
medarbejdere eller 

politikere

Udstationering af 
medarbejdere i 

Bruxelles

Rådgivning af 
virksomheder i 

samarbejde med 
Erhvervshuse og 

erhvervsråd 

Interessevaretagelse, 
repræsentation på 
møder og branding

InnoS: Netværk 
for syddansk 
erhvervsfremme

Indsendelse af 
ansøgninger

Netværk
Erhvervsindsats

Det Syddanske 
Kulturnetværk



Dagens Program

1) 12:30 Velkommen og nyt fra Det Syddanske EU-kontor  

2) Del 1

3) 14:35 – 14:50 Pause

4) Del 2

5) 16:00 Netværksdrink



Velkommen og nyt fra Det 
Syddanske EU-kontor 

NIMS & SYDDANMARKS SUNDE EU-NETVÆRK
• Sundhedsaktører på tværs af sektorer
• Større kommunal inddragelse i sundhedsprojekter
• Fælles udfordringer på sundhedsområdet, som vi kan løse sammen i Syddanmark og i samarbejde med 

udenlandske partnere

WORKSHOP I BRUXELLES OG SYDDANMARK
• Projektværksted i Bruxelles, gratis at benytte
• Projektudvikling i Syddanmark, hos dig eller i Regionshuset i Vejle

JOBOPSLAG SDEO 
• Vi søger en ny kollega, som har lyst til at arbejde med projektudvikling og EU-funding på primært

sundhedsområdet
• Kig gerne nærmere på stillingsopslaget – på vores hjemmeside og med i printet form
• Del gerne med jeres netværk og kontakter
• Du bliver en del af en spændende arbejdsplads og får gode kollegaer ☺



Her er vi – og tak!
Syddansk Sundhedsinnovation

• Plug and Play Lab
• Behov, brugerinddragelse og test
• Med al innovation gælder det om at udvikle løsninger, der er svaret 

på reelle behov. Behov i klinikken på sygehuse, i almen praksis eller i 
den kommunale hjemmepleje. Det kræver brugerinddragelse, og det 
kræver test. På den måde sikrer vi, at de løsninger vi udvikler er til 
gavn for borgerne, patienterne, de pårørende og de 
sundhedsprofessionelle.

• 65 medarbejdere
• Samarbejde med Funding-teamet
• Tak for at låne lokaler i dagens anledning!



Syddanmarks Sunde EU-netværk

SYDDANMARKS SUNDE EU-NETVÆRK
• Netværket opstartet i 2020
• Virtuelle møder
• 1 årligt fysisk fremmøde
• Flere og flere melder sig til og deltager – dagen i dag er fuldt booked! 
• Tak for stort fremmøde og aktive deltagelse!

SUNDE NYHEDER 
• EU-Nyheder på sundhedsområdet med fokus på netværk, events, konferencer, politikker, 

guidelines, strategier mm. 
• Ca. 164 abonnenter, gratis at tilmelde sig for aktører i Syddanmark



Syddanmarks Sunde EU-netværk & NIMS



Samarbejde mellem sundhedsaktører

• Mange EU-indkaldelser er rettet mod tværsektorielle udfordringer på
sundhedsområdet

• Mange lokale / regionale udfordringer på sundhedsområdet kræver
tværsektorielt samarbejde, og bredt samarbejde mellem
sundhedsaktører

• Organiseret og institutionaliseret lokalt og regionalt
• Emner som sammenhængende patientforløb, integration i

forebyggende og behandlende indsatser, værdibaseret
sundhedsbehandling, digitalisering, kompetencer mv. 

• Europæiske samarbejder understøttes flere steder – Syddanmarks
Sunde EU-netværk, Sunde Nyheder, og flere af jer tilstedeværende
(MedCom, DLSC, SDSI, Sygehusene m.fl.)



Hvad kan man med tværsektorielle EU-projekter?

EU-projekt

Kompetenceudvikling af 
organisationens 
medarbejdere og 
kapacitetsopbygning

Samarbejde om koncept-, metode- og 
politikudvikling og best practice

Ressourcehåndtering og 
energiomstilling

Living lab for nye teknologier 
(innovation af praksis)



…men også:

EU-projekt

En måde at dele ud af det, man er god 
til – og få inspiration til nye veje

Få midler til aktiviteter, 
man i forvejen har planlagt

Udvikling af egen organisation 
ved at få afprøvet nye 
koncepter, metoder og 
teknologier

Højne kvalitet og 
innovation – og give 
værdi til hele EU



Jeres tur – frem med mobilen

Mentimeter

menti.com/858cu2gmwh

• Hvad vil du gerne have ud af deltagelsen i dag? 

Viden, Partnere, EU-finansiering…

• Hvilke fordele ser du ved at arbejde i tværsektorielt 

samarbejde?



EU-funding



Når vi tænker tværsektorielle 
problemstillinger…

1.Sammenhængende patientforløb
2.Digitaliseringsløsninger
3.Value-Based Healthcare
4.Fællesindkøb
5.Mobilitet og infrastruktur
6.Cirkulær økonomi og sikre forsyninger
7.Genanvendelse, resiliens og bæredygtighed



LIFE: EU’s Fundinginstrument for miljø og klima

Formål

Overgang til en 
energieffektiv, cirkulær 
økonomi baseret på
vedvarende energi.

Bedre naturtilstand og 
mere biodiversitet.

Natur & 
biodiversitet

Cirkulær økonomi 
og livskvalitet

Klima – Tilpasning 
og Modvirkning

Energiomstilling

Aktiviteter
- Kendt praksis og 
adfærdsændringer.
- Udbrede innovative 
løsninger.

- Udvikling, monitorering og 
håndhævelse af EU-politik  
og -lovgivning.

- Nedbryde barrierer i 
energiomstillingen.

Gøre EU klimaneutral 
inden 2050.



Eksempel

Circular Economy and 
Quality of Life

Facilitere overgangen 
til et bæredygtigt, 
cirkulært, giftfrit 
Europa samt at 
beskytte, genoprette 
og forbedre miljøets 
kvalitet. 

Forlænge levetiden af 
produkter og, såvel 
som at genoprette og 
forbedre kvaliteten af 
miljøet.

Eksempler 
på indsatsområder:
• Opsætning af 

genanvendelsesmetoder 
for affald.

• Innovation på 
spildevandsrensning.

• Undervisningsmateriale 
med fokus på 
bæredygtighed.



Interreg

Formål

Interreg Nordsø

Interreg Østersø

1.1. Research 
and innovation

1.2. Smart 
specialisation

1.1. Resilient
economies and 
communities
1.2. Responsive
public services

A more social 
Europe – Health 

care

Aktiviteter
Samarbejde om koncept-, 
metode- og politikudvikling 
og best practice

Pilot og afprøvninger

Organisatorisk setup, 
kapacitetsopbygning og 
governance

Interreg Europe



EU4Health programmet

• Calls forventes åbnet til forår 2023, forventelig deadline 1. 
september 2023

• Emner såsom; Træning af sundhedspersonale, Covid, Cancer 
screening, Mental Sundhed, Forebyggelse og Behandling

• Handler meget om transfer of best practice
• Aktører: relevant for NGO’er, forskning, netværk regioner og 

kommuner.
• 60 % funding, men 80 % når der er særlige vilkår, såsom mange 

deltagere fra lande med lavt bnp

• eCAN godkendt: Lægehjælp på afstand. Region Syddanmark 
deltager på vegne af alle danske regioner i projekt om telemedicin 
på kræftområdet, der skal modvirke ulighed i sundhed

• Nye projekter på vej: Kræftforebyggelse og Diabetesforebyggelse



Horizon Europe 2023-24 Udkast
Fortroligt - må ikke deles eller offentliggøres

1. Staying healthy in a rapidly changing society
• Person-centret health and care approach
• Ikke-kommunikerbare sygdomme

2. Living & working in a health-promoting environment
• Miljøpåvirkning af borgeres sundhedstilstand
• Mental Sundhed på arbejdspladser efter Corona

3. Tackling diseases & reducing disease burden
• Infektionssygdomme, pandemiberedskab, koordinering
• Palliativ-behandling, forebyggelse og bedre behandling af hjerneskader

4. Ensuring access to innovative, sustainable & high-quality Healthcare
• En resilient arbejdsstyrke sundhedsområdet
• Adgang til sundhedsydelser for udsatte grupper

5. Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a healthy society
• Real-world data

6. Maintaining an innovative, sustainable & globally competitive health industry
• European Health Data Space og Patientjournaler
• Scaling Up



Afrunding og næste gang
Save the dates......

• Er der andre som har noget I gerne vil annoncere?

• Andre gode ideer, som I ønsker vi tager op i nyhedsbreve, netværksmøder eller andre aktiviteter?



Spørgsmål
svar



Mentimeter

menti.com/858cu2gmwh


