
FOR YDERLIGERE 
INFORMATION, 
KONTAKT:

Vækstforumsekretariatet
Telefon: 7663 1912
E-mail: vaekstforum@regionsyddanmark.dk

INVITATION
SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION 
Vær med til at debattere mulighederne for sundheds – og velfærdsinnovation i Region Syd-
danmark - og kom med dine idéer til handlinger, der vil skabe vækst for erhvervsområdet!

Mandag den 1. december 2014, kl. 13.00-16.00. Let anretning fra kl. 12.15  

STED:   Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10, 5230 Odense M  
- Indgang G - Hal G plus 

PROGRAM

•  Vækst og udvikling i Syddanmark med 
særlig fokus på sundheds- og velfærdsin-
novation – ambitioner og udfordringer, v. 
Henrik Dam, rektor, Syddansk Universitet 
og medlem af Syddansk Vækstforum

•  Hvad skal der til for at realisere potentia-
lerne inden for sundheds- og velfærdsin-
novation – og hvordan kan Vækstforum 
gøre en forskel? v. Troels Bierman Mor-
tensen, konstitueret direktør Welfare Tech

•  Sundheds- og velfærdsinnovation i et 
vækstperspektiv: Strategi, sammenhæng 
og økonomiske rammer, v. Dorthe Kusk og 
Thomas Dyhr Vestergaard, afdelingsche-
fer, Region Syddanmark

•  Efter oplæggene skal vi arbejde med, 
hvordan vi skaber vækst og arbejdsplad-
ser indenfor sundheds- og velfærdsinno-
vation.

TILMELDING

Deltagelse er gratis.
Tilmelding senest mandag d. 24. november

Tilmeld her

STRATEGISEMINARER
Vil du have indflydelse på Syddansk Vækst-
forums arbejde for vækst og erhvervs- 
udvikling?

Syddansk Vækstforum efterlyser input til de 
erhvervs- og vækstrettede dele af den nye
regionale vækst- og udviklingsstrategi for 
Syddanmark.

I denne proces ønsker Vækstforum at invi-
tere en bred kreds af aktører til at bidrage 
med idéer til det videre strategiarbejde og 
udformning af handlingsplaner.

Syddansk Vækstforum inviterer derfor til 
fem strategiseminarer inden for:

OFFSHORE
Kl. 14.00-17.00 den 26. november 2014 
i Esbjerg

DESIGN OG KREATIVE ERHVERV
Kl. 12.30-15.30 den 28. november i Billund.

SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION
Kl. 13.00-16.00 den 1. december 2014 
i Odense

ENERGIEFFEKTIVE TEKNOLOGIER
Kl. 13.00-16.00 den 13. januar 2015 i  
Sønderborg

TURISME
Dato tilgår

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I REGION SYDDANMARK

Invitation til strategiseminar 
om sundheds- og velfærds- 

innovation i Region Syddanmark
– udfordringer, potentialer og indsatser

http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm453965



