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Høringssvar til Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi i 2020-2023: ”En region for 

den næste generation” 

 

Tak for invitationen til at give input til Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi i 2020-2023: 

”En region for den næste generation”. 

 

Lif vil gerne indledningsvist rose regionen for dets udkast til strategi, som baserer sig på tre væsent-

lige hovedfokusområder: Partnerskaber, innovation og internationalisering. Alle tre fokusområder ud-

gør et væsentligt fundament for udbygningen af den internationale konkurrencedygtige og succesfulde 

danske life science-branche, som i særlig høj grad har slået rod i Region Hovedstaden. Det har bran-

chen bl.a. gjort, fordi Region Hovedstaden igennem flere år har prioriteret udbygningen af et stærkt 

internationalt life science-økosystem baseret på et stærkt samarbejde om forskning, viden, partner-

skaber og innovation. 

 

Strategien sætter tilsvarende en ambitiøs ramme med mål for 1) Klima og miljø i balance, 2) Uddan-

nelser og kompetencer til fremtiden, 3) Nye muligheder for et sundt liv samt 4) Effektiv & bæredygtig 

mobilitet. Det ser vi som vigtige parametre for, at life science-branchen i samarbejde med regionen 

kan udbygge et kvalitetsorienteret og bæredygtigt sundhedsvæsen og samtidig sikrer den grønne 

vækst og en effektiv infrastruktur.  

 

Lif bakker op om klimaambitionerne om en CO2-reduktion på minimum 70 procent i 2030. Branchen 

har arbejdet med miljø- og klimaudfordringerne i mange år og har vist vejen for den grønne vækst. I 

dag leverer branchen et samfundsbidrag på over 18 procent af den samlede vareeksport samtidig 

med, at CO2-udledningen er faldet med hele 55 procent siden 1990. Det er bl.a. resultatet af en mål-

rettet satsning på at omlægge til grøn energi og samtidig udbygge den cirkulære økonomi i produktio-

nen. Som branche vil vi gå forrest med endnu større klimaambitioner og bl.a. tage ansvar for at handle 

mere grønt, når vi køber ind fra underleverandører og sælger til vores kunder. Her ser vi Region Ho-

vedstaden som en væsentlig medspiller, da regionen bl.a. også kan øge den offentlige efterspørgsel 

efter grønne sundhedsprodukter og strategiens fokus på ressourcegenanvendelse via sine indkøbs-

strategier og politiker.   

 

En fortsat værdiskabende life science-branche forudsætter et stærkt samarbejde mellem life science-

virksomheder, sundhedsvæsenet, sundhedspersoner og internationalt førende forskningsmiljøer. Det 

er meget positivt, at strategien har fokus herpå. Et samarbejde, som tilsammen kan bidrage til at 

skabe grobund for nye virksomheder, sikre verdensklasse forskning og viden samt udvikling af innova-

tive sundhedsløsninger, som hæver kvaliteten og sundhedsresultaterne for patienterne. Region 
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Hovedstaden har mange læger på internationalt fagligt topniveau, der er funderet i samarbejde med 

innovative life science-virksomheder. Forskning, vidensdeling og kompetenceudvikling partnerne imel-

lem går hånd i hånd med høj grad af integritet qua en omfattende regulering og åbenhed. Et vigtigt 

fundament for at sikre et fortsat stærkt og tillidsfuldt samarbejde mellem regionens hospitaler, sund-

hedspersoner og lægemiddelvirksomheder er den fælles samarbejdsaftale om vidensdeling, faglig 

rådgivning og finansiering af efteruddannelse af sundhedspersonale, som Lif og regionen indgik i 

2018. Region Hovedstaden er Danmarks førende life science cluster – og den fælles samarbejdsaftale 

er med til at understøtte den position dagligt.   

 

Region Hovedstadens involvering i etableringen af Trial Nation har bidraget positivt til at styrke samar-

bejdet om den kliniske forskning og forskningsinfrastrukturen på hospitalerne. Når det gælder den kli-

niske forskning, er Region Hovedstaden det førende forskningslaboratorium i Danmark. Men samtidig 

er der stor international konkurrence om at tiltrække private kliniske forsøg.  Derfor bør fremtidig fokus 

være på at understøtte en udvikling, hvor det regionale sundhedsvæsen og den enkelte klinik har de 

fornødne incitamenter og kapacitet til at prioritere arbejdet med kliniske forsøg – både egne og i sam-

arbejde med life science-virksomheder. Det kan ske ved, at regionen og dets hospitaler aktivt priorite-

rer tildeling af ressourcer og infrastruktur til klinikere, der arbejder med højkvalitets klinisk forskning. 

 

Derfor ser vi frem til, at den nye udviklingsstrategi kan danne afsæt for dialog om, hvordan Region Ho-

vedstaden kan gå forrest med at udvikle stærke samarbejdsvilkår og et stærkt økosystem for innova-

tion inden for biotek og life science mellem det offentlige sundhedsvæsen, universiteter og de private 

life science-virksomheder. Lif bidrager i den forbindelse gerne med konkrete forslag til nye løsninger, 

incitamenter, reguleringer mv., der kan styrke det tværgående samarbejde og kultur om fremtidens life 

science-forskning, innovation, vidensdeling, digitalisering og nye løsninger på sundhedsområdet.  

 

Innovative life science-produkter og -løsninger revolutionerer i disse år forebyggelse, diagnosticering 

og patientbehandling. Resultatet er, at mennesker lever længere og har flere gode leveår. Skal vi 

formå at skabe et kvalitetsorienteret og økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen, forudsætter det, at vi 

bliver bedre til at integrere den nye innovation og teknologi heri. Anvendelsen af ny teknologi, innova-

tive lægemidler og medicinsk udstyr sker ikke af sig selv. Det forudsætter fokus på innovation, gode 

rammer for vidensdeling, organisering, nye kompetencer, incitamenter og investeringer. Det er også 

en forudsætning for strategiens vigtige fokus på anvendelse af data og kunstig intelligens til at udvikle 

personlige behandlingstilbud til borgerne til gavn for alle.  

 

Vi forslår derfor, at Region Hovedstaden sætter sig i spidsen for en politisk prioriteret indsats og plan, 

som understøtter udviklingen af et innovationsparat sundhedsvæsen, der leverer førsteklasses fore-

byggelse, diagnosticering, behandling og opfølgning. Og hvor synergien mellem et innovationsparat 

sundhedsvæsen og en stærk og klimavenlig life science-branche understøtter Region Hovedstadens 

internationale position på området. Lif indgår naturligvis meget gerne i en videre dialog om indholdet 

af en innovationsplan, som kan gøre fremtidens sundhedsvæsen klar til nye epokegørende sundheds-

løsninger, lægemidler, diagnostik og teknologier.  
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Vi glæder os til at se den endelige regionale udviklingsstrategi og til at fortsætte dialogen med regio-

nen herom.  

 

Med venlig hilsen 

 

Ida Sofie Jensen 

Koncernchef, Lif 


