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1. Skabelse af kontakt mellem virksomhed og sundhedsvæsnet
Én Indgang hos Region Sjælland, er det kontaktpunkt, hvor virksomheder bl.a. kan tage
kontakt for at få testet og udviklet løsninger; medicinsk udstyr til sundhedsvæsenet. En
kontaktperson vil hjælpe med at skabe kontakt mellem virksomheden og de rette
afdelinger på sygehuset, så virksomhedens løsninger f.eks. kan blive testet i det rette
miljø og af de rette brugere. Det er ikke kun virksomheder, der har mulighed for at tage
kontakt til Én Indgang, det har f.eks. sundhedspersonale og borgere også. Én Indgang
gør det lettere for virksomhederne at komme det rette sted hen fra start, så de ikke selv
skal ringe rundt til de forskellige afdelinger i hele landet.
Pga. de forskellige aktører der kontakter Én Indgang, er en af Én Indgangs opgaver
derfor også at opbygge et netværk af viden (om bl.a. hvad der rør sig inden for området)
og kontakter. Én Indgang kan derfor også skabe kontakt mellem de forskellige, der
kontakter Én Indgang.

2. Henvendelsen
Én Indgang tager imod de, der måtte kontakte dem, og vurderer om der kunne være
muligheder i et videre forløb og hvad det eventuelt kunne være. Henvendelserne kan
være fra virksomheder på meget forskellige udviklingsstadier, men skal vurderes at
have potentiale og af en vis modenhed før der initieres et testforløb.
En henvendelse består typisk i, at en virksomhed skriver til Én Indgang, eller tager fat i
Én Indgangs repræsentant til en konference eller lignende. Virksomheden vil blive bedt
om at udfylde et scope på 1½-2 sider. De skal bl.a. svare på, hvem der skal have gavn
af produktet, hvem de forestiller sig at teste det med på sygehusene, hvad de ønsker at
få ud af testen, og hvad Region Sjælland kan gøre for dem. De vil også blive spurgt til
en projektplan, om de har tiden og pengene til testen og om de har en business case.
Én Indgang kan så etablere en kontakt, som muliggør test evt. på en sygehusafdeling,
hvis det skønnes relevant. En anden af Én Indgangs roller er at gøre virksomhederne
klar til at møde en kliniker.
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Udover Region Sjælland, foregår der en koordinering af Én Indgang mellem de 5
regioner. Netværket mødes flere gange om året og videndeler inden for, hvad der sker
inden for forskning, lovgivning m.m. Dette for at kunne rådgive virksomhederne, der
tager kontakt til Én Indgang, bedst muligt.

3. Testcentrets værktøjskasse
Testcentrets værktøjskasse er et supplement til denne indgang for virksomheder i
Regionen. Værktøjskassen kan bl.a. hjælpe virksomheden med at danne sig et
overblik over, hvad der skal til for at teste sit produkt på et hospital. Se bl.a. værktøjet
’Erfaringer fra cross-border test på sygehuse’ under emnet ’Erfaringsopsamling’. Her
er en række gode råd baseret på InnoCans erfaringer med test af produkter. Eller
under emnet ’Test på sygehus’ her finder du værktøjer og film om det at teste på et
sygehus. Men Testcentrets værktøjskasse har også guides, værktøjer og erfaringer
som går ud over test på sygehus, så som indenfor finansieringsmuligheder, etik mv.
alle emner som er relevante for start-up virksomheder der udvikler sundhedsteknologi.
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