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INNOVATION - INDLÆGGELSER SOM FØLGE AF DEHYDRERING - MARKEDSDIALOG MED 

MARKEDSMODNINGSFONDEN OG EN RÆKKE KOMMUNER – FORBEREDELSE TIL UDBUD AF 

INNOVATIONSPARTNERSKABER  

 

I april 2016 forventer Markedsmodningsfonden sammen med en række kommuner at udbyde 

innovationspartnerskaber efter de nye regler i udbudslovens §§ 73-79. Innovationstemaet er foreløbigt 

beskrevet som følger:  

 

”Hvordan kan vi reducere antallet af forebyggelige indlæggelser hos ældre på 65+ 

ved at finde nye løsninger, som kan forhindre eller afhjælpe dehydrering? 

- Der efterspørges løsninger, der kan forebygge indlæggelser ved at forhindre eller afhjælpe 

dehydrering hos ældre – enten direkte eller indirekte 

- Der efterspørges desuden løsninger, der kan afhjælpe følgerne af dehydrering som fx fald, 

forstoppelse, urinvejsinfektion m.v.” 

 

Udbudet forventes at føre til indgåelse af 2-4 partnerskabsaftaler, hvorefter de deltagende virksomheder 

modtager betaling ud fra et samlet budget på ca. kr. 10-12 mio. i innovationsforløbet, og hvorefter de 

deltagende kommuner efter innovationsforløbet kan indkøbe de udviklede løsninger. 

 

Med henblik på at forberede udbudet, så det bedst muligt afspejler de bidrag og vilkår, som de interesserede 

virksomheder kan tilbyde, og for at videreudvikle innovationstemaet ud fra virksomhedernes viden og ved 

fælles sparring, afholdes markedsdialog, der gennemføres i form af et informationsmøde den 25. januar 2016 

kl. 10.00-12.00 og to workshops den 1. og 11. februar 2016 kl. 9.00-16.00. 

 

Alle virksomheder, der er interesseret i at deltage i markedsdialogen opfordres til at tilkendegive deres 

interesse. 

   

Tilkendegivelsen bør indeholde en identifikation af den pågældende virksomhed og en kort, overordnet 

beskrivelse af, hvilke forudsætninger virksomheden har for deltagelse. Tilkendegivelsen skal sendes via email, 

markedsmodningsfond@erst.dk og skal være modtaget senest den 15. januar 2016. Tilkendegivelsen bør 

sendes på dansk og gerne ved udfyldelse af formularen, som findes på [Markedsmodningsfonden.dk] hvor 

også nærmere oplysninger om markedsdialogen findes. 

 

Der tages forbehold for at udvælge de bedst egnede virksomheder til deltagelse i markedsdialogen. 

 

 

 

 

 

 


