
 

 

   

 

 

 

 

Fakta om Vækstplan for life science og initiativerne deri  

Regeringen nedsatte i juni 2016 Vækstteam for life science, som fik til 

opgave at komme med anbefalinger til, hvordan vækstvilkårene inden for 

life science styrkes samt bidrager til fremtidig vækst og jobskabelse i 

Danmark. Vækstteamet afleverede sine anbefalinger til erhvervsministe-

ren i marts 2017.  

 

Vækstplan for life science 

Regeringen sætter med denne vækstplan ind på 6 centrale områder, der 

forbedrer vækstvilkårene for life science. Vækstplanen skal understøtte en 

positiv udvikling i erhvervet med konkrete tiltag målrettet barrierer og 

muligheder for dansk life science i hele erhvervets værdikæde – fra forsk-

ning til kommercialisering, godkendelse og afsætning på de internationale 

eksportmarkeder. Med vækstplanen følger regeringen bl.a. op på anbefa-

lingerne fra det nedsatte vækstteam for life science. 

 

Attraktivt at forske og udvikle i Danmark 

Virksomhedernes vilkår for at forske og udvikle i Danmark skal være 

internationalt konkurrencedygtige. Det er vigtigt for fremadrettet vækst i 

industrien, at der fortsat udføres forskning af høj kvalitet og relevans både 

på universiteterne og hospitalerne. Vækstplanen indeholder følgende ini-

tiativer:  

1. Øget skattefradrag for forskning og udvikling (FoU) 

2. Udmøntning af flere midler i forskningsreserven til relevante om-

råder for life science  

3. Styrkelse af excellent forskning 

4. Bedre muligheder for fremtidens topforskere 

5. Servicetjek af offentlige udgifter til forskning og udvikling  
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Mere klinisk forskning til Danmark 

Det er et grundlæggende vilkår for life science virksomheder, at nye pro-

dukter skal gennemgå omfattende kliniske forsøg, før de kan introduceres 

på markedet. Et stærkt klinisk forskningsmiljø er dermed afgørende vig-

tigt for væksten i life science virksomheder og er samtidig med til at un-

derstøtte en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Vækstplanen indehol-

der følgende initiativer:  

6. Etablering af national organisation til fremme af kliniske forsøg i 

Danmark 

7. Gebyrlettelser for kommercielle virksomheder i forbindelse med 

kliniske forsøg  

8. Servicetjek af tilknytningsreglerne for offentlig-privat samarbejde 

i sundhedsvæsnet 

 

En Lægemiddelstyrelse i topklasse 

Hvis danske life science virksomheder skal have de bedst mulige forud-

sætninger for at komme på markedet, skal den rådgivning og sagsbehand-

ling, der finder sted i Lægemiddelstyrelsen, være i topklasse. Lægemid-

delstyrelsen skal derfor styrkes både nationalt og internationalt. Vækst-

planen indeholder følgende initiativer:  

9. Øget dansk indflydelse i det europæiske HMA-

lægemiddelnetværk og styrkelse af lægemiddelsikkerhed  

10. Styrkelse af Lægemiddelstyrelsens engagement i EMA 

11. Øget dialog med life science-industrien i Fagligt Forum 

12. Forsøgsordning for indførsel af risikodeling i medicintilskudssy-

stemet 

13. Foretræde for Medicintilskudsnævnet  

14. Fremme grundlag for etableringen af bemyndigede organer i 

Danmark og gode regulatoriske rammer for medico-industrien 

15. Videnskabelig rådgivning i Lægemiddelstyrelsen 

16. Analysere muligheder for, at Lægemiddelstyrelsen kan yde regu-

latorisk vejledning for medicinsk udstyr 

17. Lægemiddelstyrelsens overtagelse af opgaven med udsendelse af 

orienteringsbreve til sundhedspersoner (DHPC) fra virksomheder 
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Bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft 

Virksomhederne oplever i stigende grad rekrutteringsudfordringer. Flere 

steder i landet er det svært for life science virksomheder at tiltrække ar-

bejdskraft både fra ind- og udlandet. Og på trods af at der er et stigende 

optag på life science uddannelser, oplever virksomhederne, at der uddan-

nes for få med de specifikke kompetencer, der efterspørges ude i virk-

somhederne. Vækstplanen indeholder følgende initiativer: 

18. Teknologipagt med deltagelse af life science-industrien 

19. Udvidelse af forskerskatteordningen 

20. Evaluering af dimensioneringsmodellen for videregående uddan-

nelser  

21. Life science-erhvervet repræsenteres i Sundhedsstyrelsens prog-

nose- og dimensioneringsudvalg 

 

Flere startups og digital omstilling 

Udviklingen af nye life science produkter er risikofyldt og tidskrævende, 

hvorfor iværksættere inden for life science har et særligt behov for risiko-

villig og tålmodig kapital. Samtidig er der behov for at sikre, at de rette 

iværksætterkompetencer er til stede, så flere starter egen virksomhed, og 

mere ny viden og forskning fra universiteterne kommer ud at arbejde i 

den private sektor. Endelig er det vigtigt, at der ikke opstår unødvendige 

barrierer for, at danske virksomheder og iværksættere kan udnytte de mu-

ligheder, som ny teknologi giver. Vækstplanen indeholder følgende initia-

tiver:  

22. Undersøge mulighederne for at øge investeringerne i life science 

evt. via ny fond   

23. Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier 

24. Indførsel af investorfradrag 

25. Agil erhvervsrettet regulering 

26. Digitalt hub for et styrket vækstmiljø 

27. Styrket aktiekultur i Danmark   

28. Styrket teknologioverførsel fra universiteterne 

29. Enkel og effektiv klynge- og innovationsindsats inden for life sci-

ence  
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30. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning på de videregående 

life science-uddannelser  

 

Målrettet internationaliseringsindsats 

Danske life science virksomheders eksportmuligheder skal understøttes af 

en målrettet internationaliseringsindsats. Det internationale myndigheds-

samarbejde og den sundhedsfaglig ekspertise på eftertragtede markeder 

styrkes. Desuden er der et fortsat behov for at markedsføre Danmark in-

ternationalt som life science nation, og tiltrække flere udenlandske inve-

steringer til Danmark.  

31. Styrket internationalt myndighedssamarbejde til fremme af dansk 

eksport 

32. Styrkelse af sundhedsfaglig ekspertise på eftertragtede markeder 

til at sikre øget markedsadgang og eksport 

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

ger til Danmark  

34. Etablering af eksportforum for life science 

35. Styrkelse af Healthcare Denmark med fokus på life science 

36. Etablering af nyt innovationscenter i Boston 

 

Ny life science enhed i Erhvervsministeriet   

Det overordnede ansvar for opfølgningen på vækstplanen vil blive foran-

kret i Erhvervsministeriets nye life science enhed, der står for den er-

hvervspolitiske indsats i forhold til life science industrien. Enheden skal 

mere generelt have fokus på life science industriens vækstvilkår, herunder 

løbende have dialog med industrien, så der kan reageres hurtigt på nye 

teknologiske forretningsmodeller og markedsvilkår, herunder arbejdes på 

at fjerne unødige barrierer for erhvervets vækst- og udviklingsmuligheder. 

 


