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Uddybende om NEXT 

Det offentlig-private partnerskab NEXT (National Experimental Therapy Partnership), 
bestående af de fem regioner og en række lægemiddelvirksomheder, blev etableret d. 
1. november 2014. NEXT-samarbejdet fokuserer på at fremme antallet af tidlig fase 
kliniske forsøg, hvor nye lægemidler første gang testes på mennesker.  
 
Ambitionen for NEXT-partnerskabet er at medvirke til at gøre Danmark til et foretruk-
ket land for lægemiddelvirksomheder til at foretage de helt tidlige afprøvninger af nye 
lægemidler på patienter.  
NEXT arbejder for at optimere alle processer involveret i opstart og gennemførsel af 
kliniske forsøg, hvor blandt andet optimering af juridiske og myndighedsmæssige pro-
cesser er højt prioriteret. En høj grad af forudsigelighed i de kliniske forsøg er også en 
del af NEXT. Forsøgene startes som planlagt, og det aftalte antal patienter rekrutteres. 
 
NEXT tilbyder lægemiddelindustrien og hospitalsforskere en one-stop-shop: Let til-
gængelighed til landets stærkeste kliniske forskningsmiljøer inden for eksperimentel 
forskning i de tidlige faser, national rekruttering af patienter og etablering af patient-
databaser samt optimerede administrative og regulatoriske processer. 
NEXT har etableret centre inden for onkologi & hæmatologi, dermatologi, lungemedi-
cin, infektionsmedicin og bioinformatik. Virksomheder, som ønsker hjælp til at finde 
samarbejdspartnere inden for andre sygdomsområder, kan få hjælp hos regionernes 
”Én Indgang”.  
 
Innovationsfonden har af to omgange investeret i NEXT-partnerskabet med i alt 92,4 
mio. kr. (hvor de 12 mio. kr. kommer fra regionerne) i projektperioden 2014 frem til 
2019, og bliver jævnligt fremhævet som en stor succes, der har været med til at sikre 
en markant stigning i antallet af kliniske forsøg. 
Ud over at tiltrække virksomheder til Danmark har NEXT bidraget til, at patienter har 
kunnet få tilbudt den nyeste medicin når andre muligheder var udtømt (fx på kræftom-
rådet). 
 



   Side 2 

 

NEXT har dermed opnået stor betydning som en professionel aktør, der kan sikre en 
god kobling mellem hospitalsafdelinger og virksomheder ved gennemførelse af klini-
ske forsøg af nye lægemidler mv.   
 
I målsætningen for den nye nationale organisation for kliniske forsøg (NEXT 2.0) ind-
går et markant større ambitionsniveau, herunder en markant udvidelse af NEXT´s vir-
kefelt således at den nye organisering ikke blot har fokus på lægemiddelforsøg i de 
tidlige faser, men fremover også skal rumme kliniske forsøg i alle udviklingsfaser og 
medicinsk udstyr.  
 
Alle lægefaglige specialer kommer dermed efter planen gradvist med i det samlede til-
bud om let adgang til de danske hospitalers forskningsmiljøer i et nationalt perspektiv. 
 

 


