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Baggrund

• Region Syddanmark satsning på velfærdsteknologi

• Intelligent offentligt indkøb af velfærdsteknologi som 

vækstdriver

• Behov for en ny national platform der understøtter mødet 

ml. private og offentlige parter

• Behov for trygge rammer omkring innovationssamarbejde 

ml. offentlige og private parter



Hvad er Offentligt Privat Innovation?

viden om brugerbehov, kliniske

krav, markedsalternativer, teknologi, 

funktionalitet i praksis (test), 

rentabilitet (cost/benefit) mv.
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Hvornår OPI?

( Rønne & Lundgren)



Udbudsfrit OPI og intelligent indkøb 

• Behov for mere viden?

– om løsning på et behov, en idé eller en udfordring 

– Vi ved ikke (præcist), hvad der er den rigtige løsning

• Efter OPI projekt: 

– Vi ved (tilstrækkelig præcist), hvilken løsning vi ønsker (men skal måske have den 
færdigudviklet)
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Det fælles udviklingsmål

• Udviklingsmål ≠ leveranceforhold!

– Opgør med aftager / leverandør mindset

– Bygger på interessefællesskab

• Det er IKKE bestemt “hvad der skal komme ud af det” – kun “hvad der 

kan komme ud af det”

• Det er IKKE bestemt, at den offentlige part skal modtage en ydelse fra 

den private part

• Det er DERIMOD bestemt, at parterne med hver deres bidrag vil 

samarbejde om at nå et fælles udviklingsmål
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Et anderledes samarbejde 

• I et OPI projekt er aftager-leverandør forholdet opløst formelt

• Parterne stiller deres viden til rådighed for det fælles projekt

• Både offentlig og privat parter skal imidlertid være opmærksom på en række lovgivninger, der 
sætter rammerne for:

– hvornår kan man som offentlig aktør have en tæt dialog med en privat virksomhed?

– hvor meget kan man som offentlig part ”hjælpe” udvalgte private samarbejdspartnere?

• Og som i al anden udviklingssamarbejde mellem 2 parter: 

– Hvem har rettighederne til det udviklede?

– Hvordan fastsætter vi værdien af rettighederne?

• Behov for anden type aftalegrundlag, der tilgodeser ovenstående!



Behov for et innovationsvenligt aftalegrundlag 

• De nye OPI Modelaftaler (3 modeller)

• Nyt juridisk paradigme for udbudsfrit OPI

�optimal rettighedsfordeling for alle parter

�tilgodeser den private parts efterfølgende 
udbudsdeltagelse

�sikrer mod ulovlige fordele

• Udviklet sammen med Rønne & Lundgren, Kammeradvokaten, SDU, 
Konkurrence & Forbrugerstyrelsen samt Erhvervsstyrelsens 
Statsstøttesekretariat



De 3 nye OPI modelaftaler

• Dækker forskellige scenarier for parternes økonomiske engagement i 

OPI projektet

1. Det helt ligeværdige samarbejde (ikke-gensidigt bebyrdende)

2. Den offentlige part betaler delvist for privat parts udviklingsydelse (art. 16 f. 

undtagelse)

3. Den private part betaler for adgang til offentlig knowhow



Hvordan kommer du i gang?

• Region Syddanmarks enhed for OPI er 
Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI)

• SDSI er virksomhedernes indgang til 
regionens sygehuse

• Vi hjælper jer med at komme i gang med OPI

• Vi har derfor etableret Living Lab Denmark 
som platform for dialogen ml. offentlig og 
private aktører
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Living Lab Denmark

• En ny national platform for offentlig - privat innovationssamarbejde

– personlig hjælp og vejledning til at komme igang med OPI

– hjemmeside med information og værktøjer til OPI 

– et mødested for OPI aktører

– giver overblik over eksisterende, nye og kommende projekter

– Bliv medlem/partner: Tilmeld din organisation på livinglabdenmark.com

så går du ikke glip af noget!

Alliancepartnere bag Living Lab Denmark:



bilag



Syddansk Sundhedsinnovation og OPI

360 graders 

brugerinddragelse

– alle interessenter inddrages

– fra research til koncept til test og
implementering

360 graders 360 graders 

brugerinddragelsebrugerinddragelse

– alle interessenter inddrages

– fra research til koncept til test og
implementering

Co-creation 

og Design Thinking

– Facilitering af vidensudveksling
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– OPI og Udbud som hinandens
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– Business Case for både O og P
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Inhabilitet

• Ligebehandlingsprincippet:

– I et offentligt udbud skal alle bydende parter kunne 

deltage på lige vilkår, dvs.:

• at der skabes et lige grundlag at afgive tilbud på

• at ingen tilbudsgiver har et ”forspring i viden” i 

relation til offentlig part

• Sikring mod inhabilitet sker både gennem: 

– aftalegrundlaget for OPI samarbejdet 

– og i selve udbudsprocessen 
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Håndtering af inhabilitet 1/2

OPI samarbejdet – aftalegrundlag & OPI proces:

• Krav om, at der tages afsæt i ”bredt tilgængelige standarder og materialer”

– løsning må ikke være ”monopoliseret” af privat parts beskyttet baggrundsviden

• Krav om løbende log/dokumentation af udviklingsprocessen

– Offentlig part skal have adgang til alle kommunikation/oplysninger mellem f.eks. 
private projektparter

– Al relevant information skal kunne videreformidles til samtlige tilbudsgivere

• Rettighedsfordelingen skal der tages højde for før udbudssituationen

– Private part(er) forpligtes til at give brugsret til forgrundsviden

– Private part(er) betales herfor af tilbudsgivere (”licens”)

– Mekanisme til fastsættelse af beløb fastsættes på forhånd.

• Offentlige part er ikke, bundet af at skulle aftage den udviklede løsning fra 
den private part i forbindelse med et efterfølgende udbud.



Håndtering af inhabilitet 2/2

Udbudsprocessen:

• Private part(er) må ikke påvirke udbudsmaterialet/præge udbuddets 

tilrettelæggelse

• Indlæg tilstrækkelig tid mellem afsluttet OPI projekt og udbud, så andre 

bydere kan ”indhente” den private udviklingsparts forspring.

• Organisatorisk adskillelse mellem OPI projekt og udarbejdelse af

udbudsmateriale

• Undgå at ”skræddersy” udbudsmaterialet

– Undgå begrænsende mindstekrav

– Brug i stedet behovs- og funktionsbestemte krav

• Overvejelse i forbindelse med tildelingskriterierne (”meropfyldelse”)


