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1. Projektets formål og vigtigste partnere 
Projektets formål er at samle de nationale klynger inden for life science og velfærdsteknologi, så der bliver 

én fælles klynge, der arbejder med videnbro fra videninstitutioner til virksomheder, så der skabes vækst og 

bedre sundhed. Derudover etablering af national klynge med inddragelse af de vigtigste parter på området, 

så klyngen får en bred platform at agere ud fra. 

 

2. Projektets vigtigste resultater/effekter 
I projektet er der gennemført en stor analyse om behovene på sundhedsområdet, og der er lavet en 

rapport om ’hullerne’ imellem behov og tilbud på området. Der er gennemført arrangementer og 

workshops med relation til de afdækkede behov. Der er desuden videnformidlet fra alle aktiviteter. Der er 

ligeledes afholdt en lang række møder med strategisk afgørende parter med henblik på stiftelsen og 

igangsættelsen af den nye klynge. Der er ligeledes etableret nye kommunikationskanaler, som den samlede 

nationale klynge anvender efter projektets gennemførelse. Aktiviteternes output og effekter: Der var 226 

virksomhedsbesvarelser på surveyen om behov, som dermed om oversteg målet på 120. I alt besvarede 

486 personer surveyen, som også blev sendt til videninstitutioner og offentlige organisationer, idet de er 

afgørende ift. virksomheders vækst på sundhedsområdet. I alt blev der tiltrukket 46 nye klyngemedlemmer 

i perioden, hvilket betyder, at projektet har tiltrukket flere nye medlemmer end måltallet på 35. Hele 1.543 

personer deltog i arrangementer og workshops i projektet. Der blev registreret 81 match i projektet, hvor 

målet var 30. Der blev i praksis matchet langt flere, som der blot ikke blev allokeret ressourcer til at 

registrere. Mindst 50 har grundet projekets aktiviteter deltaget i samarbejdsprojekter om innovation. Dette 

er svært at måle uden store indsatser for at få besvarelser fra projektdeltagerne. Målet var 85, og vi har en 

formodning om, at vi reelt har nået det, selvom vi ikke har så mange besvarelser, set i lyset af de allerede 

indfundne effekter. 10 virksomheder har markedsintroduceret nye produkter som følge af 

projektdeltagelse, hvorved effektmålet på 8 med virkning efter projektet er mere end opnået allerede 

indenfor projektperioden. 



 

3. Erfaringer og læring 
Projektets effektkæde virker sandsynlig, og alle aktiviteterne var værdiskabende. De få aktiviteter, som ikke 

blev afholdt, blev aflyst fordi klyngekonsolideringen en periode gik i stå. Der var en del aktivieteter som 

måtte aflyses – herunder medarbejderkompetenceudviklingsworkshops og nogle af de planlagte 

kommunikationsaktiviteter, hvor vi forventerede langt tidligere at kunne formidle organisering etc. Alle 

projektets typer aktiviteter ville give mening i et projekt med samme formål. I projektet fandt vi måder, 

hvorpå vi kunne skabe værdi og opnå værdi og effekter for virksomhederne på trods af dette og på trods af, 

at vi næsten ikke kunne samle personer fysisk i perioden grundet COVID-19. Begge dele gjorde, at 

aktiviteterne blev anderledes end forventet. Projektet fik kæmpe succes med digitale arrangementer og 

workshops, hvor deltagerne fik ny viden og nye kontakter. Disse erfaringer har skabt en kæmpe fordel for 

en national klynge, der er etableret på baggrund af regionale klynger. Erfaringerne har boostet digitale 

tilbud, som alle interesserede kan tilgå i hele landet. Denne læring har været rigtig god og værdiskabende 

både i projektperioden og tiden efterfølgende. 

 

4. Forankring/videreførsel efter projektperioden 
Projektets effekt strækker sig langt fremad for klyngeorganisationen for bedre sundhed (som er formålet 

med den nationale sundhedsklynge – Danish Life Science Cluster – og titlen på projektet). Medarbejderne i 

de regionale hubs har oparbejdet samarbejde i regi af projektet, som startede to år før den endelige 

konsolidering. Dette organisatoriske grundlag for stiftelsen af en national klynge har smidiggjort den reelle 

sammenlægning. Deltagere/ samarbejdspartnere/ medlemmer fra hele landet har set op oplevet 

mulighederne og værditilbuddene samlet nationalt. De har erfaret muligheden for at engagere sig i en 

klynge og få muligheder for vækst herigennem. Der er opbygget en fælles organisation internt og eksternt, 

hvor eksterne parter står bag, og hvor organisatoriske systemer og kommunikationskanaler er ensrettet til 

glæde for fremtidige medlemmer. Alt er stadig i udvikling, men projektet har uden tvivl været helt 

afgørende for at finde ressourcerne til sammenlægning. Der er blevet én tydelig indgang til fremme af 

videnbro, innovation og bedre sundhedssektor nationalt og internationalt – på tværs af life science og 

velfærdsteknologi - i regi af Danish Life Science Cluster. 
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