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NOTAT 

Fakta om strategi for life science  

Strategien skal understøtte Danmarks store potentiale inden for life science. 

Initiativerne i strategien bygger på de langsigtede anbefalinger fra gen-

startsteamet for life science og biotek, anbefalinger fra klimapartnerskabet 

for life science og biotek samt en række møder og workshops med relevante 

interessenter. 

 

Strategi for life science 

Regeringen sætter med denne strategi fokus på syv centrale områder, der 

omfatter hele økosystemet omkring life science-industrien. Strategien skal 

medvirke til, at Danmark får en life science-industri i absolut verdensklasse 

til gavn for patienter, det danske velfærdssamfund og dansk økonomi. 

 

Bedre rammer for forskning og udvikling 

Bedre rammer for forskning og udvikling samt tætte offentlige-private 

samarbejder er en del af forudsætningerne for at Danmark kan forblive en 

førende nation inden for forskning og udvikling på sundhedsområdet. Re-

geringen vil derfor igangsætte følgende initiativer, som skal understøtte at 

vi fortsat har et stærkt fundament for vækst og velfærd ved at skabe endnu 

bedre rammer for forskning og udvikling på sundhedsområdet: 

 

1. Forlænget forhøjelse af fradrag for FoU-udgifter (til og med 2022) 

2. Videreførelse af Trial Nation - national forening til fremme af kli-

niske forsøg i Danmark 

3. Nedsættelse af arbejdsgruppe på tværs af myndigheder, universite-

ter, patienter og life science-industri, der skal understøtte bedre 

rammer for klinisk forskning i Danmark 

4. Etablering af national digital platform for kliniske forsøg 

5. Gebyrlettelser for kommercielle virksomheder i forbindelse med 

kliniske forsøg 

6. Understøttelse af effektiv sagsbehandling af ansøgninger om klini-

ske forsøg med lægemidler mv. 

7. Etablering af it-system til understøttelse af statslige medicinske ko-

mitéer 

8. Forsøgsordning med virtuelle kliniske forsøg 
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9. Udvikling af Lægemiddelstyrelsens kompetencer til nye teknolo-

gier, metoder mv. vedr. kliniske forsøg 

10. Bedre muligheder for sundhedspersonale til at forske – understøt-

telse af delestillinger 

11. Videreførelse af Open Entrepreneurship  

 

Bedre brug af sundhedsdata 

Vi skal blive endnu bedre til at gøre brug af de unikke danske sundhedsdata 

til gavn for danske patienter og fremtidige life science-løsninger. Regerin-

gen ønsker derfor med følgende initiativer at tegne en ambitiøs vision for 

brug af sundhedsdata, hvor styrket og fleksibel brug af sundhedsdata går 

hånd i hånd med datasikkerhed og fortrolighed:  

 

12. Etablering af nationalt partnerskab for bedre anvendelse af dansk 

sundhedsdata til forskning, kvalitetsudvikling og innovation 

13. Realisering af vision for bedre brug af sundhedsdata 

14. Én fælles indgang til dataoverblik, vejledning og ansøgning om ad-

gang til sundhedsdata  

15. Etablering af sikker national analyseplatform for sundhedsdata 

16. Styrket indsats for sundhedsdata i Sundhedsministeriet 

17. International promovering om muligheder for brug af danske sund-

hedsdata til forskning og udvikling 

18. Statistikservice hos Sundhedsdatastyrelsen 

 

Danmark som udstillingsvindue 

Hurtig ibrugtagning af produkter og bred anvendelse i Danmark fungerer 

som et kvalitetsstempel, som udenlandske sundhedsmyndigheder skeler til, 

når de foretager indkøb. Derfor vil regeringen med følgende initiativer un-

derstøtte et hjemmemarked med fokus på værdibaseret indkøb og hurtig 

ibrugtagning af innovative løsninger og produkter til gavn for patienterne, 

sundhedsvæsenet og dansk eksport: 

 

19. Styrket fokus på innovative indkøb og nye afregningsmodeller 

20. Pulje til innovative indkøb i sundhedsvæsenet 

21. Task force for indsatser målrettet kronisk sygdom og ulighed i 

sundhed 

22. Udskrivning af sundhedsapps og nordisk samarbejde om bedre 

rammer for akkreditering 

23. Nedsættelse af regionalt vækstteam i Hovedstaden bl.a. med fokus 

på life science og sundhed 

 

 

Højt kvalificeret arbejdskraft  

Life science-industrien efterspørger innovative og specialiserede medar-

bejdere, der kan bidrage med ny viden og medvirke til at fremme vores 
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sundhedsvæsen. Regeringen vil derfor igangsætte følgende initiativer for 

at sikre gode rammer for uddannelse af højt kvalificeret arbejdskraft og 

dermed skabe endnu bedre betingelser for nye erhvervssuccesser inden for 

life science-industrien: 

 

24. Pulje til digitale kompetencer i sundhedsvæsenet 

25. Styrket fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse inden 

for life science 

 

Målrettet internationalisering og myndighedssamarbejde  

Der er et stort potentiale i at tiltrække udenlandske investeringer, som bi-

drager til vækst, arbejdspladser og innovation i Danmark. Et stærkt myn-

dighedssamarbejde og et globalt sundhedsdiplomati er således vigtigt for 

at vise danske sundhedsløsninger frem internationalt. Derfor vil regeringen 

med følgende initiativer understøtte kendskabet til danske sundhedsløsnin-

ger og tætte bilaterale samarbejder: 

 

26. Styrket internationalt myndighedssamarbejde til fremme af dansk 

eksport 

27. Styrket globalt sundhedsdiplomati og myndighedssamarbejde 

28. Dansk indflydelse i det europæiske HMA-lægemiddelnetværk og 

styrkelse af lægemiddelsikkerheden 

29. Lægemiddelstyrelsens engagement i European Medicines Agency 

(EMA) 

30. Øget indsats for tiltrækning af videnstunge life science-investerin-

ger til Danmark 

31. Videreførelse af tilskud til Healthcare Denmark 

32. Videreførelse af det danske innovationscenter i Boston 

 

Sund og grøn vækst 

Life science-industrien har i flere år arbejdet aktivt på at nedbringe CO2-

udledningen fra deres produktionsprocesser og produkter. Samtidig er in-

dustrien potentiale for at levere nye klimaløsninger stort. Derfor vil rege-

ringen med følgende initiativer understøtte sektorens fortsatte arbejde med 

at klimaoptimere egne produktionsprocesser og udvikle nye klimavenlige 

løsninger: 

 

33. Samarbejdsprojekt om biosolutions 

34. Partnerskab for Intelligent Affaldshåndtering  

35. Nedsættelse af regionalt vækstteam for Sjælland og øerne med fo-

kus på bl.a. biosolutions  

 

 

Videndeling og samarbejde  
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Vidensdeling og samarbejde mellem den offentlige og private sektor – og 

på tværs af sektorer er en afgørende forudsætning for at styrke og videre-

udvikle Danmarks styrkeposition inden for life science. Dette vil regerin-

gen understøtte ved følgende initiativer og bl.a. at nedsætte et nationalt life 

science råd: 

 

36. Nedsættelse af nationalt Life Science Råd 

37. Videreførelse af life science enhed i Erhvervsministeriet samt års-

værk til koordinering i Sundhedsministeriet 

38. Partnerskab med life science-industriens om styrket adgang til vac-

ciner 


