
Greater Copenhagen

Samlet budget for fælles initiativ

10–30 mio. kr.

Tidsplan:

2017, 1. kvartal: Vækstteam involverer regionen i 
udarbejdelse af anbefalinger og forslg til udrulning

2017, 2. halvår: Ny national strategi/målsætning 
for life science præsenteres

Danmarks lifescience-
klynge i verdensklasse 
Genetablering af førerposition i verden som forsknings- 
og udviklingscentrum for nye sundhedsløsninger

Øget beskæftigelse indenfor 
sund vækst i år 2025

10 %
Specifikke målsætninger:

 — 5 procent flere udstedte patenter årligt indenfor 
sundhedsområdet inden 2025

 — Tiltrækning af 40 nye internationale topforskere 
og der er sket en stigning i videre forskerstillinger 
efter PhD på 5 procent inden 2025

 — Øget hjemtag af midler med 3 procent per år 
frem mod 2025

Indhold

De sidste 50 års konkurrencefordele ved at have et fælles CPR-register er ikke længere tilstrækkeligt 
i den internationale sundhedsforskning og Danmark er ved at miste sin førerposition som forsknings- og 
udviklingscentrum indenfor life science. Vi samler derfor Nordens styrkepositioner indenfor life science 
i Hovedstaden og målretter investeringer i optimale vilkår for internationale forsknings- og udviklings-
aktiviteter, bedre adgang til sikre kliniske testfaciliteter, forskningsprojekt-uddannelser og dansk adgang 
til forskningsdata. Hovedstaden skal være et af de fem mest foretrukne steder i verden til udvikling af 
sundheds- og velfærdsløsninger til det globale marked.

80 % 
af Danmarks sundheds- og velfærdsteknologiske 
virksomheder er placeret i hovedstadsregionen

2 mia. kr.
Der forskes for over 2 mia. kr. om året på 
Region Hovedstadens hospitaler

Samlet indsats med partners roller:

 — Region Hovedstaden etablerer i samarbejde med 
stat, de øvrige regioner, universiteter og industrien 
én indgang til danske testfaciliteter for udvalgte 
faglige forskningsmiljøer

 — Staten samarbejder med parterne i Copenhagen 
Science Cities om kortlægning og branding af 
lokale styrkepositioner inden for life science

 — Staten samarbejder med parterne i Greater 
Copenhagen om tiltrækning af Det Europæiske 
Lægemiddelagentur, EMA, til Danmark

 — Region Hovedstaden stiller fysiske miljøer og 
viden til rådighed for regeringens vækstteam, og 
inddrages i udviklingsarbejdet for vækstteamet

 — Vækstforum Hovedstaden vil se positivt på mulig-
heden for at geare statslige midler med regionale 
midler til konkrete initiativer til udmøntning af 
de dele af vækstteamets anbefalinger indenfor 
life science, som der er politisk enighed om på 
regeringsniveau og regionalt planUDKAST




