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Sparring og feedback
I begge Health Hubs 
sidder der professionelle 
teams klar med kompe-
tente medarbejdere til 
at hjælpe dig med din 
idé eller projekt. 

Sparring og feedback
I begge Health Hubs 
sidder der professionelle 
teams klar med kompe-
tente medarbejdere til 
at hjælpe dig med din 
idé eller projekt. 

Behov
Hub´en understøtter 
problembaserede 
idéer fra forskning og 
studieprojekter, der 
bidrager til løsningen 
af sundhedsrelaterede 
problemstillinger

Understøtte dit projekt
Vi er klar til at hjælpe 
dig med at modne din 
idé, da vi har erfaring 
med og kompetencer 
inden for forretningsud-
vikling, entreprenørskab, 
juridisk bistand, hjælp til 
fundraising m.v.

Events
Vi afholder løbende 
events hvor forskellige 
aktører kan mødes, dele 
erfaringer og finde inte-
ressante samarbejds- 
partnere 

I denne proces skabes relationerne mellem de to health hubs. 
Er der et projekt inden for det sundhedsfaglige område, og 
er der en kliniske interesse i projektet og vice versa, kan pro-
jekterne drage nytte af kompetencerne og netværk i begge 
hubs, herunder få adgang til forretningsmæssige, kliniske og 
teknologiske kompetencer. 

Klinisk behov
For at din idé eller dit 
projekt kan kører ind i 
Health HUB - Founded 
by Spar Nord fonden, 
skal der være et reelt 
klinisk behov.

Understøtte dit projekt
Vi kan understøtte med 
specialist kompetencer 
bl.a.; Juridisk bistand, 
hjælp til forretnings- 
udvikling og fundraising.
Ydermere kan vi 
understøtte projekter 
økonomisk med proof 
of concept midler, samt 
frikøb af klinikere.

Klinisk afprøvning
På grund af den tætte 
relation til klinikkerne, 
kan vi afprøve din idé 
i det korrekte kliniske 
setup.


