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DANSK	  BIOTEK	  Nyhedsbrev	  —	  september	  2015	  
	  
Formanden	  har	  ordet:	  
	  
Medicinpriser	  og	  biotekpatenter:	  Tid	  til	  informeret	  debat	  
	  
	   	  

DANSK	  BIOTEK	  har	  i	  denne	  uge	  indkaldt	  til	  det	  første	  af	  to	  medlemsmøder,	  som	  
vi	  har	  besluttet	  at	  dedikere	  til	  temaet	  ’Personlig	  Medicin’.	  Grundet	  den	  store	  
betydning	  for	  udviklingsomkostninger	  og	  ’payer	  value’,	  har	  emnet	  stigende	  
relevans	  for	  vores	  medlemmer,	  der	  udvikler	  nye	  lægemidler,	  men	  emnet	  har	  
også	  vundet	  indpas	  i	  en	  bredere	  debat	  i	  befolkningen.	  Med	  udsigten	  til	  en	  
stigende	  andel	  af	  den	  ældre	  befolkning	  og	  godkendelser	  af	  stadig	  flere	  nye	  
lægemidler	  til	  sjældne	  sygdomme	  med	  en	  høj	  pris,	  har	  politiker	  og	  medier	  et	  
øget	  fokus	  på	  de	  stigende	  omkostninger	  til	  medicin,	  og	  hvordan	  dette	  skal	  
kunne	  betales	  i	  fremtiden.	  
	  

Der	  er	  ikke	  nogen	  nem	  løsning	  på	  denne	  problematik,	  og	  DANSK	  BIOTEK	  ønsker	  at	  bidrage	  til	  en	  
nuanceret	  debat	  om	  medicinpriser.	  En	  bekymring	  for	  dyre	  medicinpriser	  er	  forståelig,	  men	  vi	  ville	  
ikke	  have	  nogle	  nye	  produkter,	  hvis	  ikke	  investeringen,	  der	  skal	  til	  for	  at	  medicinen	  kan	  blive	  
udviklet,	  understøttes.	  Data	  fra	  Boston	  Consulting	  Group	  viser,	  at	  det	  koster	  etablerede	  
farmaselskaber	  over	  $5	  mia	  i	  i	  forskning	  og	  udvikling	  for	  hver	  nyt	  lægemiddel,	  de	  får	  godkendt.	  
Dertil	  kommer,	  at	  kun	  2	  ud	  af	  10	  godkendte	  lægemidler	  er	  i	  stand	  til	  at	  omsætte	  mere	  end	  deres	  
respektive	  udviklingsomkostninger.	  Således	  må	  industrien	  sikre	  sig	  tilstrækkelig	  indtægt	  fra	  disse	  2	  
’blockbusters’	  for	  at	  sikre,	  at	  hele	  porteføljen	  er	  rentabel	  og	  at	  nye	  investeringer	  i	  udvikling	  kan	  
gøres.	  Da	  udviklingsomkostninger	  for	  en	  ’personlig	  medicin’,	  som	  kan	  hjælpe	  måske	  10.000	  danske	  
patienter	  effektivt,	  ikke	  er	  billigere	  i	  forhold	  til	  hvad	  det	  kræver	  at	  udvikle	  et	  ’bredt’	  produkt,	  som	  
kan	  hjælpe	  100.000	  patienter	  mindre	  effektivt,	  må	  man	  forstå,	  at	  ’personlig	  medicin’	  ikke	  
nødvendigvis	  altid	  kan	  omsættes	  til	  besparelser	  for	  Regionerne.	  
	  
En	  anden	  debat,	  der	  har	  stor	  betydning	  for	  vores	  medlemmer,	  er	  initieret	  af	  debatten	  om	  
patentering	  af	  planter.	  Her	  har	  planteavlere	  og	  -‐forædlere	  søgt	  at	  få	  udvidet	  en	  særundtagelse	  i	  
patentloven,	  der	  idag	  giver	  disse	  ret	  til	  at	  avle	  og	  forædle	  videre	  på	  andres	  planter,	  uden	  inden	  at	  
skulle	  indhente	  en	  licens.	  Fremavlede	  og	  forædlede	  sorter	  kan	  idag	  få	  international	  
’sortsbeskyttelse’,	  men	  de	  kan	  ikke	  patenteres.	  Planter	  etableret	  ad	  genetisk	  eller	  anden	  form	  for	  
manipulation	  kan	  dog	  patenteres	  (så	  som	  Carlsbergs	  null-‐lox	  byg,	  der	  stabiliserer	  øls	  smag),	  og	  det	  
er	  disse	  patenterede	  planter	  og	  planteelementer,	  som	  planteavlere	  og	  -‐forædlere	  ønsker	  at	  se	  
rullet	  ind	  under	  den	  eksisterende	  undtagelse	  i	  loven.	  Dette	  tiltag	  i	  EU,	  startet	  af	  hollandske	  avlere,	  
har	  allerede	  tiltrukket	  andre	  grupper;	  bl.a.	  fortalere	  for,	  at	  EU	  forbyder	  patenter	  på	  naturligt	  
forekommende	  stoffer	  og	  manipulerede	  gener/proteiner.	  Hvis	  dette	  sker,	  vil	  det	  have	  betydelig	  
negativ	  indflydelse	  på	  indtjeningen	  i	  den	  danske	  biotek-‐/farmaindustri,	  som	  er	  højt	  eksponeret	  for	  
netop	  genbaseret	  teknologi.	  Andre	  brancher,	  der	  også	  lever	  af	  komplekse	  sammensatte	  produkter	  
(så	  som	  mobiltelefoner),	  kan	  også	  frygte,	  at	  planteavlernes	  tiltag	  kan	  skabe	  præcedens	  for,	  at	  man	  
licensfrit	  kan	  videreudvikle	  på	  andres	  patenterede	  teknologier.	  DANSK	  BIOTEK	  vil	  overfor	  	  
erhvervs-‐	  og	  vækstminister	  Troels	  Lund	  Poulsen,	  som	  vi	  hermed	  byder	  velkommen	  på	  posten,	  gøre	  
vores	  position	  klar	  m.h.t.	  det	  hollandske	  tiltag.	  	  
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DANSK	  BIOTEK	  vil	  også	  gerne	  byde	  den	  nye	  uddannelses-‐	  og	  forskningsminister	  Esben	  Lunde	  Larsen	  
velkommen,	  og	  vi	  ser	  frem	  til	  at	  få	  et	  godt	  samarbejde.	  Ligesom	  vi	  har	  haft	  nyttige	  interaktioner	  den	  
tidligere	  forskningsminister	  Sofie	  Carsten	  Nielsen,	  så	  er	  det	  vores	  håb	  og	  forventning,	  at	  også	  Esben	  
Lunde	  Larsen	  vil	  vide	  at	  sætte	  pris	  på	  de	  bidrag	  til	  vækst	  og	  velstand	  i	  Kongeriget	  som	  
biotek/farmaindustrien	  bringer.	  Og	  dermed	  også	  være	  lyttende	  og	  med	  positivt	  sind	  være	  med	  til	  at	  
bidrage	  til	  at	  Danmark	  bliver	  et	  endnu	  bedre	  sted	  for	  industrien.	  Det	  er	  med	  tilfredsstillelse,	  at	  vi	  
noterer	  os,	  at	  Esben	  Lunde	  Larsen	  indtil	  videre	  har	  uvist	  en	  ’ubange’	  tilgang	  til	  sit	  resortområde	  ved	  
bl.a.	  at	  tale	  varmt	  for	  fordelene	  ved	  at	  støtte	  eliteforskning	  i	  Danmark.	  Seneste	  udspil	  om	  
nedskæringer	  i	  undervisning	  på	  bl.a.	  universiteterne	  er	  straks	  mere	  kontroversielt.	  Men	  vi	  håber	  at	  
opleve	  en	  stærk	  og	  modig	  forskningsminister,	  som	  er	  klar	  til	  en	  informeret	  debat.	  
	  
Vi	  glæder	  os	  over	  at	  BioCentury	  valgt	  at	  lægge	  deres	  årlige	  BioEquity	  investorkonference	  i	  
København	  i	  maj	  2016.	  Dette	  vidner	  blandt	  andet	  om	  styrken	  af	  det	  danske	  biotek	  investormiljø	  og	  
dets	  betydning	  for	  europæisk	  og	  nordamerikansk	  biotek.	  Som	  en	  del	  at	  den	  lokale	  værtsgruppe	  
indgår	  Novo	  A/S,	  Sunstone	  Capital,	  Lundbeckfond	  Ventures	  og	  Novo	  Nordisk.	  Konferencen	  
forventes	  at	  tiltrække	  ca.	  500	  deltagere	  fordelt	  på	  ca.	  125	  venturekapitalister	  og	  300	  forskellige	  
biotekselskaber.	  Præsentationer	  og	  1-‐on-‐1	  møder	  er	  rygmarven	  i	  konferencen.	  Vi	  kan	  kun	  opfordre	  
vores	  kapitalsøgende	  medlemmer	  til	  kraftigt	  at	  overveje	  at	  søge	  deltagelse	  i	  arrangementet,	  da	  det	  
traditionelt	  giver	  rigtig	  god	  ”exposure”	  overfor	  venturekapitalisterne	  –	  de	  er	  der	  alle	  sammen!	  
	  
Som	  det	  vil	  være	  mange	  bekendt,	  så	  er	  der	  varslet	  strukturændringer	  i	  Medicon	  Valley	  Alliance	  
(MVA).	  DANSK	  BIOTEK	  er	  inviteret	  til,	  og	  deltager	  nu	  i,	  et	  industripanel	  initieret	  af	  Region	  H	  og	  
organiseret	  af	  Copenhagen	  Capacity.	  Arbejdet	  består	  i	  at	  komme	  med	  en	  række	  indstillinger	  og	  
anbefalinger	  til	  en	  ny	  klyngeindsats,	  der	  skal	  erstatte	  den,	  som	  MVA	  efterlader.	  Det	  ligger	  os	  i	  den	  
sammenhæng	  naturligvis	  meget	  på	  sinde	  at	  fremføre,	  at	  eventuelle	  nye	  tiltag	  bør	  have	  et	  skarpt	  
fokus	  på	  at	  lave	  vedkommende	  og	  egentligt	  værdiskabende	  tiltag	  for	  biotek	  i	  Danmark,	  herunder	  de	  
over	  100	  medlemmer	  af	  DANSK	  BIOTEK.	  Desuden	  er	  det	  efter	  vor	  mening	  vigtigt,	  at	  der	  ikke	  er	  
overlap	  mellem	  diverse	  offentlige	  og	  halvoffentlige	  lignende	  tiltag,	  og	  at	  der	  ikke	  er	  flere	  
skatteborgerbetalte	  strukturorganer	  end	  højst	  nødvendigt.	  Vi	  er	  forsigtige	  optimister	  med	  hensyn	  
til	  udvikling	  af	  et	  forbedret	  MVA	  version	  2.0	  og	  ser	  frem	  til	  fortsat	  godt	  samarbejde	  med	  
initiativtagerne.	  
	  
Som	  allerede	  nævnt	  indledningsvis	  så	  har	  DANSK	  BIOTEK	  fokus	  på	  Personlig	  Medicin	  her	  i	  efteråret.	  
Vores	  to	  næste	  Medlemsmøder,	  der	  begge	  omhandler	  dette	  emne,	  afholder	  vi	  onsdag	  d.	  16.	  
september	  og	  torsdag	  d.	  12.	  november.	  Det	  bliver	  som	  altid	  spændende,	  så	  sæt	  et	  kryds	  i	  
kalenderen!	  	  	  
	  
Med	  ønsket	  om	  et	  godt	  efterår!	  
	  
	  
	  
	  

Martin	  Bonde,	  Formand	  for	  DANSK	  BIOTEK	  
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Nyheder	  på	  www.danskbiotek.dk	  	  
	  
På	  www.danskbiotek.dk	  offentliggør	  vi	  løbende	  nyheder	  fra	  medlemmerne.	  Det	  kan	  være	  nyheder	  
om	  opkøb,	  fusioner,	  licensaftaler,	  kapitaltilførsel	  og	  andre	  forretningsrelaterede	  nyheder.	  	  Alle	  
medlemmer	  er	  meget	  velkomne	  til	  at	  sende	  nyheder	  i	  form	  af	  pressemeddelelser	  og	  andre	  
nyhedstips	  til	  sekretariatet	  på	  office@danskbiotek.dk.	  	  
	  
Se	  eksempler	  på	  www.danskbiotek.dk	  	  NYT	  FRA	  DANSK	  BIOTEK	  er	  foreningens	  nyhedsbrev.	  
Eftertryk	  er	  tilladt	  med	  tydelig	  angivelse	  af	  kilde.	  	  Ønsker	  du	  ikke	  at	  modtage	  nyhedsbrevet	  i	  
fremtiden,	  sendes	  en	  mail	  med	  afmeld	  til	  office@danskbiotek.dk	  
DANSK	  BIOTEK/	  COBIS	  
Ole	  Maaløes	  Vej	  3,	  	  
2200	  København	  N	  	  
e-‐mail:	  office@danskbiotek.dk	  
	  
	  
Ønsker	  du	  at	  modtage	  DANSK	  BIOTEKS	  nyhedsbrev	  direkte	  og	  uden	  forsinkelse?	  
	  
Modtagerne	  af	  DANSK	  BIOTEKS	  nyhedsbrev	  sender	  det	  ofte	  videre	  til	  kolleger	  og	  andre	  kontakter,	  
hvilket	  vi	  naturligvis	  glæder	  os	  over.	  
	  
Hvis	  du	  har	  fået	  dette	  nyhedsbrev	  videresendt,	  men	  ønsker	  at	  modtage	  det	  direkte	  og	  uden	  
forsinkelse,	  så	  kom	  på	  mailinglisten	  ved	  at	  klikke	  her.	  

	  
	  


