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NOTAT 

Faktaark om udmøntning af midler til strategi for life science 

Med Aftale om udbetaling af resterende to ugers indefrosne feriemidler, 

eksportpakke og reserve til forlængelse af hjælpepakker af 2. december 

2020 blev regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet bl.a. enige om 

at afsætte 70 mio. kr. årligt i 2021-2023 til udvikling af en ny life science-

strategi, som skal understøtte god patientbehandling, arbejdspladser samt 

vækst og velfærd i Danmark og en fortsat dansk styrkeposition på eksport-

markederne. Som led i Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer fra 

november 2017 blev der afsat 30 mio. kr. årligt i perioden 2018-21 til ud-

møntning af initiativer i en vækstplan for life science. Med finansloven for 

2021 udgør reserven til vækstplan for life science 30,4 mio. kr. i perioden 

2022-2024.  

 

I regeringens strategi for life science er der afsat en forhandlingsreserve.  

 
 Nye og videreførte Initiativer i strategi for life science   

 Beløb (mio. kr.)       

 
Initiativ 2021 2022 2023 

Nr. Bedre rammer for forskning og udvikling 16,6 22,1 22,2 

1 
Forlænget forhøjelse af fradrag for FoU-udgifter    

2 Videreførelse af Trial Nation, national forening til fremme af kli-
niske forsøg i Danmark 

Er finansieret 4,5 4,5 

3 
Nedsættelse af arbejdsgruppe på tværs af myndigheder, pati-
enter og life science-industri, der skal understøtte bedre ram-
mer for klinisk forskning i Danmark 

0,3     

4 
Etablering af national digital platform for kliniske forsøg 

Finansieret i 
genstartsaftale 

2,0 2,4 

5 Gebyrlettelser for kommercielle virksomheder i forbindelse med 
kliniske forsøg 

Er finansieret 1,0 1,0 

6 Understøttelse af effektiv sagsbehandling af ansøgninger om 
kliniske forsøg med lægemidler m.v. 

4,8     

7 

Etablering af it-system til understøttelse af medicinske komitéer 2,0 0,6 0,6 

8 
Forsøgsordning med virtuelle kliniske forsøg 0,3 0,6 0,3 

9 Udvikling  af Lægemiddelstyrelsens regulatoriske kapacitet 
vedr. kliniske forsøg 

1,4 1,4 1,4 

10 Bedre mulighed for sundhedspersoner til at forske – understøt-
telse til delestillinger 

7,8 8,5 8,5 
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11 
Videreførelse af Open Entrepreneurship   3,5 3,5 

 
Bedre brug af sundhedsdata 10,5 9,2 9,2 

12 Etablering af nationalt partnerskab for bedre anvendelse af 
dansk sundhedsdata til forskning, kvalitetsudvikling og innova-
tion 

0,5 0,5 0,5 

13 
Realisering af vision for bedre brug af sundhedsdata    

14 
Én fælles indgang til dataoverblik, vejledning og ansøgning om 
adgang til sundhedsdata 

4,0 3,7 3,7 

15 
Etablering af sikker national analyseplatform for sundhedsdata 4,0 3,0 3,0  

16 
Styrket indsats for sundhedsdata i Sundhedsministeriet 1,5 2,0 2,0 

17 International promovering om muligheder for brug af danske 
sundhedsdata til forskning og udvikling 

0,5     

18 
Statistikservice hos Sundhedsdatastyrelsen       

 Danmark som udstillingsvindue 13,0 8,1 5,0 

19 

Styrket fokus på innovative indkøb og nye afregningsmodeller 2,0 0,1 0,5 

20 

Pulje til innovative indkøb i sundhedsvæsenet 2,0   

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

4,0 4,0 3,5 

22 Udskrivning af sundhedsapps og nordisk samarbejde om bedre 
rammer for akkreditering 

5,0 4,0 1,0 

23 
Nedsættelse af regionalt vækstteam for region Hovedstaden 
bl.a. med fokus på life science og sundhed 

   

 Højt kvalificeret arbejdskraft  3,0 1,0 3,0 

24 
Pulje til digitale kompetencer i sundhedsvæsenet 2,0     

25 
Styrket fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse in-
den for life science 

1,0 1,0 3,0 

 Målrettet internationalisering og myndighedssamarbejde 16,0 44,8 44,8 

26 Styrket internationalt myndighedssamarbejde til fremme af 
dansk eksport 

5,7 16,8 16,8 

27 
Styrket globalt sundhedsdiplomati og myndighedssamarbejde 8,6 16,8 16,8 

28 Dansk indflydelse i det europæiske HMA-lægemiddelnetværk 
og styrkelse af lægemiddelsikkerheden 

Er finansieret 1,0 1,0 

29 Lægemiddelstyrelsens engagement i European Medicines 
Agency (EMA) 

Er finansieret 2,7 2,7 

30 Øget indsats for tiltrækning af videnstunge life science investe-
ringer til Danmark 

1,7 2,5 2,5 

31 
Videreførelse af tilskud til Healthcare Denmark Er finansieret 2,0 2,0 

32 
Innovationscenter Boston Er finansieret 3,0 3,0 

 Sund og grøn vækst 0,4 0,0 1,0 

33 
Samarbejdsprojekt om biosolutions    1,0 

34 
Partnerskab for Intelligent Affaldshåndtering 0,4     

35 Nedsættelse af regionalt vækstteam for Sjælland og øerne med 
fokus på bl.a. biosolutions 

   

 Vidensdeling og samarbejde 0,5 5,8 5,8 
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36 Nedsættelse af nationalt Life Science Råd       

37 
Videreførsel af life science enhed i Erhvervsministeriet og life 
science indsats i Sundhedsministeriet 

0,5 
Øvrig 5 er fi-
nansieret 

5,8 5,8 

38 Partnerskab med life science-industrien om styrket adgang til 
vacciner 

   

 Forhandlingsreserve  10,0 9,4 9,4 

 I alt (mio. kr.) 70,0 100,4 100,4 

 

 


