
 

 

Input til formål og format for det nye Life Science Råd 

Offentligt-privat samarbejde om innovation og udvikling er en afgørende forudsætning for life 

science-industriens rammevilkår i Danmark. Herunder er det afgørende, at nye behandlinger 

kan godkendes hurtigt, og at patienterne får adgang til dem.  

 

Et nyt Life Science Råd skal sikre en tværgående dialog, hvor sundhedsvæsenet er med om 

bordet, og hvor partnerne løbende og agilt kan drøfte behovet for et innovativt samarbejde 

om life science. Ved at inkludere alle parter – herunder ministerier og regioner – vil rådet 

kunne accelerere samarbejdet med virksomhederne og dermed realisere samarbejdets 

potentiale.  

 

Formål: 

• Rådgivende organ for regeringen på life science området. 

• Formalisere den tværgående dialog mellem offentlige og private parter inden for Life 

Science – herunder understøtte den tværministerielle koordination samt forankring af 

sundhedsvæsenet i strategien.  

• Drøfte nationale og internationale prioriteter og generelle rammevilkår for life science 

samt strategiens implementering.  

• Rådet kommer i den forbindelse med anbefalinger til 

o De nationale og internationale prioriteter, som vil styrke de generelle 

rammevilkår for life science  

o Opfølgende og målrettede indsatser, der kan sikre en effektiv 

implementering af life science-strategien 

o Udvikling af fremtidens life science i Danmark – herunder oplæg til prioriteter 

i en kommende Life science-strategi efter 2023 

o Politiske og administrative initiativer, som kan styrke samarbejdet og 

dialogen med life science-sektoren, blandt andet på baggrund af fælles 

evaluering og international benchmarking 

o Forslag til nye fokusområder og perspektiver i den årlige fodaftryksanalyse. 

Medlemmer: 

Det nye Life Science Råd skal være permanent og have deltagelse af: 

• life science-virksomheder (både danske og internationale repræsenteret i Danmark)  

• relevante ministerier 

• regioner 

• brancheorganisationer 

• patientforeninger 

• universiteter  

• repræsentanter fra sundhedsvæsenet og de faglige/akademiske 

medarbejderorganisationer. 

Format: 

• Mødes to gange årligt på high-level-niveau.  

• Rådet kan nedsætte en række tematiserede faggrupper, som imellem de halvårlige 

møder kan gå i dybden med drøftelse og analyse af et konkret fokusområde inden 

for rammerne af strategien. Faggruppernes drøftelse kan indgå som oplæg til 

dagsordenen i de to halvårlige møder på high-level-niveau.  

• Rådet kan foreslå, at der i regi af ministerierne igangsættes konkrete analyser, 

internationale benchmarks eller lignende, som kan indgå som fagligt grundlag for 

dialogen samt den årlige fodaftryksanalyse. 

• Sekretariatsbetjenes af Erhvervsministeriet og Sundhedsministeriet i fællesskab. 

 


