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Høring i dialogforum om synopsis for den kommende internationaliseringsstrategi    

 

Lif takker for muligheden for at sende foreningens bemærkninger til synopsis for den kommende 

internationaliseringsstrategi. 

 

Indledende bemærkninger.  

Det er Lifs vurdering, at fremsendte synopsis skaber et godt overblik over de igangsatte initiativer. Lif 

så dog gerne, at internationaliseringsstrategien generelt bliver gjort mere operationel, konkret og mål-

bar i forhold til fremadrettede aktiviteter, herunder at der udarbejdes en plan for, hvorledes industrien 

kan inkluderes/inddrages i myndighedssamarbejde tidligt og kontinuerligt. Nedenfor er en række uddy-

bende bemærkninger til de konkrete indsatsområder. 

 

Myndighedssamarbejde 

Lif så gerne, at indsatsområdet vedrørende internationalt myndighedssamarbejde beskrives nærmere, 

herunder at der opstilles klare målsætninger for de fremtidige aktiviteter på området. Kriterier, proces-

sen og hvorledes industrien kan involveres i forbindelse med udvælgelse af nye lande kunne ligeledes 

beskrives nærmere. Myndighedssamarbejde er en anerkendt vej til at øge eksporten, og derfor er det 

vigtigt for lægemiddelindustrien, at der i internationaliseringsstrategien fremgår en klar målsætning om 

at påbegynde nye relevante myndighedssamarbejder. Derudover er det vigtigt forsat at udvikle de ek-

sisterende myndighedssamarbejder.  

 

Strategisk sektorsamarbejde 

Konkret foreslår Lif, at Lægemiddelstyrelsens nuværende samarbejde med sundhedsmyndigheder i fx 

Brasilien og Japan formaliseres yderligere med tæt virksomhedsinvolvering. I den forbindelse kan Læ-

gemiddelstyrelsens samarbejde med CDA (Kina) danne forbillede. Her henvises specifikt til følge-

gruppe-virksomhedsstrukturen, som løbende kan spille ind med konkrete erfaringer til Lægemiddelsty-

relsen og samtidig holdes orienteret om udviklingen i samarbejdet. Der er meget gode erfaringer at 

hente fra samarbejdet med Kina, og danske lægemiddelvirksomheder har efterfølgende oplevet øget 

goodwill fra de kinesiske myndigheders side (hurtigere godkendelser, større smidighed i forbindelse 

med opståede sager, herunder bedre Market Access osv.) 

 

Eksportfremstød 

Lif så gerne, at der bliver opsat en målsætning om, at sundhedsministeren årligt prioriterer og deltager 

i mindst tre eksportfremstød med et dedikeret sundhedsspor. Disse eksportfremstød bør planlægges i 

god tid og i tæt koordination med lægemiddelindustrien for at sikre virksomhedsdeltagelse på det rette 

niveau.  

 

 

 

 

 

Til Udenrigsministeriet  

 

Claus Holm Rasmussen, chr@sum.dk 
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Lif stiller sig naturligvis til rådighed, såfremt der er behov for at uddybe ovenstående bemærkninger. 

 

Venlig hilsen 

 

Thomas Klit Christensen  

Head of Foreign Trade Policy  


