
One-Stop-Shop for 
hospitalsinnovation 
— indgangen for erhvervslivet til hospitalerne



One-Stop-Shop skal gøre det nemt for idérige virksom-
heder at samarbejde med Region Nordjylland. Et tæt 
parløb mellem erhvervslivet og regionens hospitaler om 
udvikling af ny teknologi og innovative sundhedsløsninger 
er nemlig en vigtig brik i at sikre patienter den bedste 
behandling på fremtidens hospitaler samt skabe vækst i 
de nordjyske virksomheder. 

Region Nordjylland tror på, at målrettet offentligt-privat samarbejde kan bane vejen for 

nye produkter, systemer og processer, der både kan gavne patienter og ansatte og blive 

kommercielle succeser for nordjyske virksomheder.

Det skal derfor være nemt for interesserede virksomheder at samarbejde med regionens 

hospitaler, og til at styrke rammerne for hospitalsinnovation og erhvervssamarbejde 

har Region Nordjylland oprettet One-Stop-Shop. 

Med One-Stop-Shop har erhvervslivet én nem indgang til hospitalerne i Region Nord-

jylland. Her får du og din virksomhed solid og hurtig service uden besværlig sags-

behandling.

Teamet bag One-Stop-Shop guider dig og din virksomhed til rette sted i Region Nord-

jylland, så jeres idéer og kompetencer hurtigst muligt kan bringes i spil. One-Stop-Shop 

understøtter desuden dialog om samarbejde og udviklingsprojekter.

INDGANGEN
ONE-STOP-SHOP

One-Stop-Shop guider 
hurtigt og sikkert din 

virksomheds samarbejde 
med Region Nordjylland.



Kontakt One-Stop-Shop med:

 Idéer til nye produkter eller services, som I gerne vil udvikle i samarbejde med 

hospitalerne.

 Produkter og systemer, som I gerne vil videreudvikle og teste i samarbejde med 

hospitalerne.

 Idéer til udviklingsprojekter, hvor I mangler en kompetent samarbejdspartner 

inden for hospitalsområdet.

Der er mange muligheder for at indgå i konkrete samarbejder med regionen 
om udvikling af nye produkter og systemer. F.eks. bruger Region Nordjylland 
omkring 300 mio. kr. hvert år på renovering og nybyggeri på de nordjyske 
hospitaler. Dertil kommer byggeriet af det nye universitetshospital i Aalborg 
Øst, som er budgetteret til 4,1 mia. kr.

HENVENDELSE

Du og din virksomhed henvender 
jer til One-Stop-Shop, og vi holder 
et indledende møde.

SCREENING

One-Stop-Shop vurderer, om vi 
er de rette til at facilitere jeres 
projekt.

MATCHMAKING

Du og din virksomhed, One-Stop-
Shop og mulige offentlige partnere 
mødes for at drøfte mulighederne 
for at igangsætte et projekt, der 
skaber værdi for alle parter.

ONE-STOP-SHOP-PROJEKT

Du og din virksomhed, One-Stop-Shop og 
øvrig(e) partner(e) arbejder tæt sammen 
om at gennem føre projektet. Vi hjælper 
hinanden med eventuelle formaliteter, så 
fokus kan være på eksekvering.



One-Stop-Shop
Forskningens Hus
Sdr. Skovvej 15
9000 Aalborg
onestopshop.rn.dk
Tlf. 97 66 63 38
onestopshop@rn.dk
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