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Innovationssamarbejde på tværs af
kommercielle kompetencer og sektorer
Ø

MTIC skaber rammerne for udvikling af nye og innovative produkter og løsninger til sundhedssektoren
med bl.a. OPI samarbejde og MTIC Circular Co-Creation udviklingsprojekter.

Ø

MTIC bringer behov og ideer fra både sundhedssektoren, videninstitutioner og private virksomheder frem
til et koncept eller en prototype via screening, validering, konceptualisering og modning. Herefter følger
udvikling, test og kommercialisering af færdig løsning eller produkt.

Ø

MTIC understøtter, i tæt samarbejde med sundhedsaktørerne, implementeringsparatheden af de
udviklede produkter og løsninger.

Ø

MTIC er tætte sparringspartnere for ledere og innovations- og velfærdsteknologimedarbejdere på
hospitaler og i kommuner.

Ø

MTIC inddrager videninstitutionerne med det formål at bringe viden og forskning i spil i de enkelte
innovationssamarbejder.

Ø

Medlemskommunerne har mulighed for at komme med forslag til, eller blive involveret i
udviklingsprojekter, herunder Circular Co-Creation udviklingsprojekter, der involverer
erhvervsvirksomheder og vidensinstitutioner.

Vidensudveksling og –opbygning
Ø

MTIC bidrager til at udpege interessante forskningsområder, baseret på de aktuelle
innovationssamarbejder og behov/ideer.

Ø

MTIC samarbejder med Aarhus Universitet og VIA University College om etablering af aktiviteter, der
kobler studerende, undervisere og private virksomheder sammen.

Ø

MTIC udfører screening af relevante forskningsenheder på Aarhus Universitet og VIA University
College med henblik på at identificere forskning, der har kommercielt potentiale.

Ø

MTIC kobler potentielle interessenter af erhvervs ph-d.er med relevante forskningsenheder.

Styrkelse af praktiske innovationskompetencer hos aktører
Ø MITC accelererer og generer viden og kompetencer hos virksomheder, aktører i sundhedssektoren og
videninstitutioner.
Ø MTIC kobler viden om overordnede lokale/regionale/nationale strategier til praktisk anvendelse i
innovationssamarbejder.
Ø MTIC bidrager til udviklingen af en generisk evalueringsmodel for de produkter og løsninger, som
innovationssamarbejderne fører til.
Ø MTIC forestår vidensopbygning og vidensdeling for medlemskommunerne på medtech-området
(primært via etablerede netværk).

Netværksaktiviteter

Ø

MTIC afholder MTIC Masterclasses, vidensarrangementer med eksterne aktører, SundVÆKST
Netværk, erfagrupper, workshops etc.

Ø

MTIC deltager i Region Midtjyllands interne innovationsnetværk.

Ø

MTIC bidrager med viden, sparring og udvikling mellem eksisterende netværk.

Ø

MTIC bidrager med vejledning til medlemskommunernes erhvervsråd om mulighederne for at
indgå i partnerskaber på medtech-området.

