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 Danmarks bedste region at 
starte virksomhed i  
 

Når iværksætteren tager initiativ, er det til gavn for alle borgere. De skaber morgendagens ar-
bejdspladser, og leverer fremtidens velfærd til gavn for et samlet Danmark i balance. Det er der-
for afgørende, at der er gode betingelser for iværksætteri i hele landet. På den måde sikres det, 
at hele Danmarks iværksætterpotentiale udnyttes til fulde. 
 
Iværksætteri skal dyrkes nedefra, hvor der allerede er et etableret fundament. Iværksætteri er 
nemlig ikke et politisk projekt. Derfor er det vigtigt, at vi får skabt gode, specialiserede clusters i 
hele landet. Fra succesfulde klyngedannelser har vi erfaret, at nogle lokalområder har særlige 
fordele inden for visse sektorer, og det skal kultiveres. I Odense i Syddanmark har vi set en na-
turlig opblomstring af en robotklynge, mens Soundtech-virksomheder har medført succesfuld in-
novation inden for lyd- og høreapparater i Struer i Midtjylland. 

 
Iværksætteren ønsker sig hellere et marked end støtte. Et godt regionalt erhvervsklima, hvor re-
gionen ses som en aktiv medspiller frem for en administrativ og økonomisk udfordring, bidrager 
til at løfte den eksisterende iværksætterkultur, og understøtter vækst og arbejdspladser i hele 
regionen.  
 
Derfor fremlægger Dansk Erhverv her en række konkrete forslag, som kan implementeres i alle 
landets regioner. Dertil kommer en række succeshistorier, der giver eksempler på, hvordan 
handlekraftige regioner har fremmet iværksætteri og vækst. 
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Dansk Erhverv anbefaler 
Regionens indkøbsmuskel skal bruges 
Regionerne har i kraft af deres rolle som en af Danmarks største indkøbere af sundhedsfagligt 
udstyr og sundhedsorienteret service en unik mulighed for at understøtte og teste nye innovative 
løsninger fra startups og vækstvirksomheder ved at prioritere at handle med startups. Offentlige 
indkøb har en stor signalværdi, og vil derfor kunne hjælpe startups til international succes. Når 
en dansk startup udvikler et nyt produkt, som er målrettet offentlige institutioner så som hospi-
taler, er det altafgørende, at virksomheden kan teste eller sælge sin løsning til en dansk offentlig 
partner. Samtidig kan produkter og løsninger fra små virksomheder tilføre ny innovation til det 
offentlige.  
 
Dansk Erhverv foreslår, at: 

• der fastsættes et mål for hvor stor en andel af de regionale indkøb, der skal komme fra 
startups og SMV’er. 

• der skal være en regional målsætning om at øge andelen af innovationspartnerskaber.  

• ledelsen i regionen skal italesætte og skabe gode rammer for risikovillighed til, at offent-
lige indkøbere kan vælge nye og mindre leverandører.  

 
Åbenhed i opgaveløsning 
En lang række af de ydelser og services, som regionerne i dag leverer, producerer de også selv. 
Sådan behøver det ikke at være. Der er et stort potentiale i at inddrage private aktører langt mere 
i løsningen af de fælles sundhedsopgaver igennem konkurrenceudsættelse og udliciteringer. På 
den måde understøtter regionerne private virksomheder og innovative startups inden for sund-
hedsvæsnet. Regionerne bør i langt højere grad fokusere på at få løst opgaverne innovativt og til 
en god pris, frem for hvordan de konkret løses.   
 
De største grunde til at iværksættere ikke byder nok på offentlige udbud er, at det kræver for 
mange ressourcer, men også at regionerne i for høj grad specificerer den præcise løsning i detal-
jer i udbuddet. Det hæmmer muligheden for nytænkning i offentlige indkøb. Det vurderes, at 
regionerne samlet kan frigøre over en halv milliard kroner igennem udbud. 
 
Dansk Erhverv foreslår, at: 

• opgaver og ydelser i udgangspunktet sættes i udbud. 

• regionen i højere grad skal stille funktionskrav frem for at specificere den præcise løs-
ning i detaljer. Dermed skabes der mere plads til innovation i regionale indkøb.  

 
Stop offentligt opgavetyveri 
Regionen skal ikke drive virksomhed eller udkonkurrere iværksættere gennem skævvridende 
konkurrence. Det er til stor skade for små selvstændige og initiativrige privatpersoner, hvis det 
offentlige går ind og leger virksomhed på helt andre vilkår, end man er underlagt som privat er-
hvervsdrivende.  
 
Dansk Erhverv foreslår, at: 

• der skal foretages et obligatorisk markedstjek, inden regionen ruller nye initiativer ud. 
Hvis der allerede findes et passende tilbud i det private, skal offentligt finansierede ak-
tører ikke bruge ressourcer på at løse opgaven.  

• det gøres klart, at det offentlige ikke må drive kommerciel virksomhed. Det offentlige er 
i udgangspunktet et service- og indkøbsorgan. 
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Adgang til data og information  
Regionerne indsamler i sit arbejde store mængder af data og information, der slet ikke bruges 
aktivt nok til at forbedre og udvikle nye løsninger. Derudover er der grundlag for at indsamle 
langt mere og langt bedre data ved at prioritere at implementere ny teknologi. Der findes i dag 
en lang række barrierer for, at iværksættere kan få adgang til den indsamlede data, og bruge det 
aktivt til at udvikle nye virksomheder og tilbud, som kan forbedre den verden, vi lever i. 
 
Dansk Erhverv foreslår, at: 

• indsamlet data så vidt muligt skal anonymiseres for efterfølgende at kunne stilles til rå-
dighed for borgere og virksomheder. 

• ny teknologi, som IoT, sensorer, AI og andre intelligente former for dataindsamling i 
langt højere grad skal bruges i den daglige drift. 

 
Fokus på at afprøve nye løsninger 
Regionerne står for stort set hele det danske sundhedsvæsen, og der er et konstant pres på 
kvalitet, service og økonomi. Det stiller krav til varig fornyelse. Regionerne bør derfor i højere 
grad være åbne for at indgå offentlig-private innovationspartnerskaber og forsøgsordninger 
med startup-virksomheder, som kommer med en god idé til, hvordan et givent område kan ef-
fektiviseres eller forbedres. 
 
Dansk Erhverv foreslår, at: 

• regionen skal facilitere flere innovationspartnerskaber inden for sundhedsområdet for 
at bruge fælles viden og innovation til at udvikle nye løsningsmodeller og teknologi.  

• borgere i højere grad skal have mulighed for at kunne melde sig frivilligt til at afprøve ny 
teknologi eller nye fremgangsmåder i deres behandlingsforløb.  

 

Handlekraft, der har styrket iværksætteri 
Innovationspartnerskab skabte grundlaget for eksport 
Den danske virksomhed Sani Nudge har indgået et innovationspartnerskab med Aarhus Univer-
sitetshospital, DTU og Bispebjerg Hospital, hvor deres nye digitale løsning til håndhygiejne blev 
implementeret og testet. Efterfølgende har de solgt deres løsning til udenlandske hospitaler. ”In-
novationspartnerskabet i Danmark har været afgørende for, at vi kunne sælge vores løsning til 
udlandet. Det har været med til at validere vores produkt over for det udenlandske marked,” siger 
Marco Bo Hansen, co-founder af Sani Nudge. 
 
Færre trafikuheld grundet trafikdata 
Det hænder, at der opstår farlige situationer i trafikken, når en ambulance suser afsted, hvis bili-
sterne er uopmærksomme. Det problem ville iværksættervirksomheden Warning Systems ApS 
løse ved, at der monteres en sender på ambulancerne, som går ind og påvirker FM-signalet for 
nærværende bilister for at gøre dem opmærksomme på, at en ambulance er på vej. I samarbejde 
med Kolding Sygehus er systemet afprøvet med succes, og nu er vejen banet for massiv vækst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ny publikation med 15 Syddanske succeshistorier om offentlig-privat samarbejde. Region Syddanmark, juli 2015. 
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Læs mere om iværksætteri og entreprenørskab 
Flere unge danskere vil være iværksættere 
Flere unge under 30 år har givet sig i kast med iværksætteri. 11 pct. af de unge var ultimo 2019 
iværksættere mod kun 3 pct. godt et år tidligere, viser undersøgelse fra Dansk Erhverv. 
Link: https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/analyser/flere-unge-danskere-vil-vare-ivarksattere/ 

 
Barrierer for de danske iværksættervirksomheders vækst 
Danmark har brug for at danske iværksættervirksomheder tager det næste skridt, og udvikler sig til 
større virksomheder. De skal bidrage med viden og løsninger og derudover vokse og skabe arbejds-
pladser. Iværksættervirksomheder kan bidrage med nye idéer og indførelsen af disse i samfundet. 
Alt dette er der brug for i Danmark, så vi sammen kan møde samfundsudfordringerne stærke – 
hvilket der også er behov for i forbindelse med klimaomstillingen. 
Link: https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/analyser/barrierer-for-de-danske-ivarksattervirksomheders-vakst/ 

 
Årsager til manglende iværksætteraktivitet i Danmark 
Danmark har brug for nye iværksættervirksomheder til at skabe arbejdspladser og vækst i Danmark. 
Samtidig skal nye iværksættervirksomheder bidrage med nye innovative produkter og services. Alt 
dette har vi i Danmark brug for i forbindelse med de udfordringer, som vi møder i samfundet. 
Link: https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/analyser/arsager-til-manglende-ivarksatteraktivitet-i-danmark/ 
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