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Formanden har ordet 
 

Stimulér lysten til at arbejde i Danmark 

I slutningen af august kom årets Finanslovsforslag, som 

desværre blot var en gentagelse af de tidligere udmeldinger 

om besparelser på i alt 24 milliarder i de kommende tre år. 

Bevillingerne til forskning bliver sænket fra de nuværende 

1,06 procent af BNP til 1 procent, svarende til besparelse på 

748 millioner kroner i 2011 og 203 mio. i 2012, i alt 951 

mio. kr. Og globaliseringsmidlerne bliver beskåret med 

1.014 mio., som bliver taget fra Universiteternes 

investeringsløft i laboratorierne. Det er på den baggrund 

svært at forestille sig, at de konkrete forhandlinger i 

oktober/november vil byde på positive nyheder for 

biotekbranchen. 

 

Mangel på kvinder i biotekbestyrelser 

I dette begyndende efterår har medierne haft fokus på 

biotek i Danmark. Børsen skrev bl.a. om underrepræsentationen af kvinder i 

biotekbestyrelserne. Biotekbranchen halter tilsyneladende, som mange andre 

brancher, bagefter på dette område, til trods for at flere virksomheder beskæftiger 

flere dygtige kvindelige forskere. Men faktum er faktisk, at en håndfuld af de mest 

fremtrædende danske biotekselskaber har eller har haft dygtige kvindelige ledere, 

så det kan kun være et spørgsmål om tid, før vi også ser kvinder i 

biotekselskabernes bestyrelser. 

  

Likviditet til iværksættervirksomheder 

I starten af september kunne man i Berlingske Tidende læse om Novo’s 

investeringer i amerikanske selskaber og bl.a. det faktum, at amerikanske 

biotekselskaber ofte starter op på et større kapitalgrundlag end danske 

virksomheder gør. Det betyder, at virksomhederne har likviditet til at skabe værdi 

og få et synligt potentiale, før de får behov for yderligere kapital.  Det samme 

kunne i større udstrækning være tilfældet for danske virksomheder, hvis politikerne 

kunne se værdien i at hjælpe virksomhederne likviditetsmæssigt og holde dem 

kørende via bedre rammebetingelser. Derved ville virksomhederne blive mere 

interessante at investere i, og vi vil kunne bevare det dynamiske forskningsmiljø, 

der er en nødvendighed, hvis de store danske virksomheder skal rekruttere dygtige 

forskere og videreudvikle innovative ideer. De Innovative biotekvirksomheder er en 

del af en vigtig fødekæde og en vigtig medspiller for de store virksomheder i vores 

moderne vidensamfund. 

  

Skattefinansieret likviditet i England og Frankrig 

Danske innovative virksomheders mangel på likviditet er en konstant udfordring, og 

vi er gang på gang vidne til nedskæringer i medarbejderstaben, lukninger af 

projekter eller i værste tilfælde konkurser blandt medlemmerne. Danmark kunne 

lære noget af vores nabolande. I bl.a. England og Frankrig har man for længst 

forstået, at succesraten i en iværksættervirksomhed især er afhængig af likviditet 

og dygtige medarbejdere.  Via simple skattemæssige EU-sanktionerede 
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virksomhedsordninger såsom fremskudte fradrag for forsknings og 

udviklingsomkostninger, formår man at holde liv i de innovative vækst-

virksomheder.  I England kan små og mellemstore virksomheder bl.a. få udbetalt 

24,5% af forsknings- og udviklingsom¬kostninger, hvis ikke de kan modregnes i 

positiv indkomst samme år. Den likviditet, det giver, sikrer både fremdrift og 

arbejdspladser. Frankrig har en lignende ordning, der ses som et vigtigt redskab til 

at stimulere forskning og udvikling. Vi har for flere år siden taget initiativ til at få 

indført en tilsvarende ordning – men hidtil har hverken skatteministeriet eller 

skatteudvalget forstået den værdi en sådan ordning vil skabe. 

  

Danmark bremser innovativ udvikling 

Trods de succesfulde eksempler på, hvordan man med EU i ryggen kan gøre livet 

lettere for små og mellemstore virksomheder, har Danmark tilsyneladende generelt 

svært ved at hjælpe disse virksomheder.  Andre lande faciliterer udviklingen, vi 

bremser den!  En af bremseklodserne er iværk-sætterskatten. Ifølge beregninger 

fra DVCA vil Danmark i de kommende syv år miste investeringer på op til 14,5 mia. 

kr. i iværksætte¬rvirksom¬heder på grund af denne skat. Dele af regeringen er 

tilsyneladende omsider ved at indse, at iværksætterskatten er præcis det modsatte 

af den stimulering, der skal til, – andre dele tænker mere kortsigtet og har svært 

ved at se lyset – eller at indrømme hvilken eklatant fejltagelse, denne skat er.   

  

Vi jager danske forskere til udlandet 

En anden ting er, at danske politikere hævder at have indset, at hvis vi skal skabe 

et stærkt vidensamfund, er de menneskelige ressourcer afgørende. Danmark gør 

derfor en del for at tiltrække dygtige udenlandske forskere bl.a. gennem 

forsker¬skatteordningen. Men det er da et paradoks, at vi samtidig jager de mest 

kompetente danskere væk med verdens højeste personskatter! En dansk og en 

udenlandsk forsker som arbejder på samme projekt i Danmark beskattes således 

fuldstændigt forskelligt – hvilket naturligvis er helt urimeligt – og ikke bæredygtigt 

på sigt.  

  

Stimulér lysten til at arbejde i Danmark 

Det ville klæde og gavne Danmark at gøre en mere helhjertet indsats for at 

stimulere innovation og vækst. Opskriften synes enkel: Stimulér lysten til at 

arbejde i Danmark ved at fjerne topskatten, facilitér investeringer i virksomhederne 

ved at fjerne iværksætterskatten, og giv virksom¬hederne nødvendig likviditet 

gennem fremskudte fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger. 

  

Hvis vi tænker nogle få år frem, er det ikke et spørgsmål, om vi har råd til dette – 

vi har ikke råd til at lade være! 

 

Søren Carlsen 

 

 
Bekymrende fald i kliniske forskningsaktiviteter 

  
LIF og DANSK BIOTEKs nyeste rapport vedrørende klinisk forskning i Danmark i 

2009 blev offentliggjort i juni måned. Der var udsendt i alt 66 spørgeskemaer til 

medlemmer af LIF og DANSK BIOTEK. Besvarelses-procenten var 55 %.  

  

94 nye forsøg i 2009 

Undersøgelsen viste, at der i 2009 var 268 kliniske forsøg i gang i 

Danmark– heraf var 94 nye forsøg startet i 2009. 1528,3 

fuldtidsansatte var beskæftiget med klinisk forskning – heraf var 

194,1 beskæftiget med klinisk forskning udført i Danmark, og i alt 

17.373 personer deltog i kliniske forsøg i Danmark. De samlede 

eksterne udgifter til kliniske forsøg var for de medlemmer af LIF og 



 

DANSK BIOTEK, der deltog i undersøgelsen, 255,6 mio. kroner. Hertil kommer, at 

virksomhederne samlet set havde udgifter for 25,6 mio. kroner til investigator-

initierede forsøg.   

  

Flere ansatte i klinisk forskning i 2009 

Specifikt for biotekbranchen viste undersøgelsen at der i 2009 blev udført 19 

kliniske forsøg i Danmark og at de samlede omkostninger var 23,1 mio. kr. I 

biotekbranchen var der 1239 fuldtidsansatte, der beskæftigede sig med klinisk 

forskning, hvilket var en lille stigning i forhold til 2008 – heraf arbejdede 13 

personer med klinisk forskning, der udføres i Danmark.  

  

Fald på 12 procent i forhold til 2008 

Til trods for, at der blev iværksat op mod 100 nye forsøg i 2009 fremgår det af 

LIF/DANSK BIOTEK Rapporten, at antallet af kliniske forsøg herhjemme er faldet 

med 12 pct. fra 2008-2009 fra 305 studier i alt til 268. For andet år i træk er der 

dermed sket et bemærkelsesværdigt fald. 2008 rapporten viste, at fase 1- og 2-

forsøg blev flyttet til udlandet, mens den nye rapport viser, at også fase 3 forsøg 

bliver afviklet uden for Danmarks grænser. Det er en uheldig tendens, for med 

tiden kan flytningen af de kliniske forsøg betyde, at Danmark mister terræn som 

førende inden for udvikling af lægemidler. Flytningen af klinisk forskning kan også 

betyde, at det danske sundhedssystem bliver både mindre forskningsaktivt, 

innovativt og videnstungt, og der ved mindre udfordrende for sundhedsvæsenet, 

samtidig med at patienterne stilles ringere end i andre lande. 

  

Det er af stor vigtighed for Danmark, at der stadig foregår klinisk forskning inden 

for landets grænser. DANSK BIOTEK og LIF fortsætter derfor arbejdet med at 

forbedre rammevilkårene. 

  

Rapporten ligger på 

http://www.danskbiotek.dk/sites/default/files/nyhedsbreve/klinisk_forskning_i_dan

mark_2009_lif_og_dansk_biotek.pdf  

 
 

Medlemsmøder 
  

Skab værdi ved hjælp af patenter 

23. september 2010 kl. 14.30 afholder DANSK BIOTEK seminar vedrørende 

patentstrategi hos: 

 

HØIBERG A/S  

Store Kongensgade 59 A 

1264 Kbh. K.  

  

Tilmelding til seminaret skal ske senest d. 17. september 2010 

på www.danskbiotek.dk 

 

På programmet et bl.a. Li Westergaard, Vice President Global IP, Bavarian Nordic 

Inc, der taler om, hvordan man opbygger patentværdi i en biotekvirksomhed. 

Herefter er der indlæg fra Kim Dueholm, Novo Ventures, Susanne Høiberg CEO and 

Partner, European Patent & Trademark Attorney, HØIBERG A/S og Antony C. 

Tridico, Managing Partner, Finnegan. 

  

Dansk biotek i en globaliseret verden 

Onsdag den 17. november 2010 kl. 14.30 inviterer DANSK BIOTEK til seminar hos: 

Novozymes 

http://www.danskbiotek.dk/sites/default/files/nyhedsbreve/klinisk_forskning_i_danmark_2009_lif_og_dansk_biotek.pdf
http://www.danskbiotek.dk/sites/default/files/nyhedsbreve/klinisk_forskning_i_danmark_2009_lif_og_dansk_biotek.pdf
http://www.danskbiotek.dk/


 

Krogshøjvej 36 

2880 Bagsværd. 

 

Tilmelding til seminaret skal ske senest d. 10. november 2010 

på www.danskbiotek.dk 

President & CEO, Novozymes, Steen Riisgaard vil være blandt indlægsholderne. 

 
 

Ny uddannelse i bæredygtig bioteknologi 
Aalborg Universitet lancerer i dette efterår en helt ny toårig 

ingeniørud¬dan¬nelse uddannelse i bæredygtig bioteknologi, som 

er den eneste af sin art i Europa.  Det er uddannelse nr. 29 i 

rækken af bachelor og/eller kandidatud¬dannelser inden for 

bioteknologi eller inden for områder, der er relevante for 

biotekindustrien.  På DTU kan man f.eks. læse bioteknologi, sundhed og 

produktion, medicin og teknologi, systembiologi, farmateknologi, 

føde¬vareteknologi eller kemisk og biokemisk teknologi.  Københavns Universitet 

tilbyder uddannelser i medicin, molekylær biomedicin, medicin og teknologi , 

biokemi og biologi-biotek¬nologi, bioinformatik, biofysik eller 

lægemiddelvidenskab. Syddansk Universitet og Aalborg Universitet har flere 

tilsvarende uddannelser. Syddansk Universitet har desuden en kandidatuddannelse 

i nanoscience.   

 
 

Novo Nordisk finansierer forskeruddannelse i dyreforsøg 

Dygtige danske forskere tager i stigende omfang til udlandet. Det 

kan tvinge danske virksomheder til også at flytte flere og flere 

funktioner til udlandet. Novo Nordisk har nu taget et usædvanligt 

tiltag. For at undgå at flytte virksomhedens dyreforsøg ud af landet, 

investerer Novo Nordisk nu et tocifret millionbeløb i nyt 

forskningscenter for dyreforsøg ved Københavns Universitet. Det er 

den hidtil største donation til et dansk universitet. Centret kommer til at hedde 

»Novo Nordisk-LIFE In Vivo Pharmacology Centre«.  LIFE (tidligere 

landbohøjskolen) lægger 23 millioner kroner i centret, der får 68 millioner kr. at 

gøre godt med. For det beløb får LIFE mulighed for at oprette et professorat samt 

uddanne cirka 24 Ph.d. studerende inden for feltet. 

 
 

Første etape af COBIS fuldt udlejet ved udgangen af 2010 
Mindre end et år efter, at COBIS blev indviet er den københavnske 

biotekforskerpark ved at være fuldt udlejet.  Siden åbningen har 

mere end 50 projekter og små opstartsvirksomheder indenfor 

biotek henvendt sig til COBIS, enten mhp. rådgivning eller for at 

flytte ind i miljøet og styrke netværket.  

Forventningen er, at COBIS er fuldt udlejet ved udgangen af 2010. Det er knap 2 år 

før estimeret, da projektet startede. Anden etape COBIS vil derfor komme i gang 

før planlagt, og målet er at indvie den fulde biotekpark medio 2013. Herefter vil 

den samlede biotekpark være på ca. 13.000 m2.  

 
 

Positiv evaluering af Højteknologifonden 

Højteknologifonden, der i år har eksisteret i fem år er blevet evalueret af et 

internationalt og uafhængigt ekspertpanel, som mener at det der karakteriserer 

http://www.danskbiotek.dk/


 

Højteknologifondens projekter er professionalisme, gode forretningsplaner, en høj 

grad af fleksibilitet. Projekterne beskrives som velegnede til at stimulere offentlig-

privat forskningssamarbejde. Højteknologifonden støtter projekter inden for 

byggeri, fødevarer, produktion, it og tele, energi og miljø og biotek/medico, der 

tegner sig for ca. 1/3 af de samlede investeringer. Landets virksomheder og 

universiteter har siden 2005 sammen med Højteknologifonden investeret knap tre 

milliarder kroner i 114 forskningssamarbejder. 

 
 

Set og sket i sommeren 2010 
 

Biotech Builder pris til Evolvas direktør 

Neil Goldsmith, der er medstifter og direktør i Schweiziske Evolva, 

modtog i august på den årlige bioteknetværksdag, Egon Zendners 

Biotech Builder pris. Neil Goldsmith fik prisen pga. sin anderledes 

tilgang biotekindustrien. Neil Goldsmith har været med til at 

etablere fire selskaber, som i dag alle er børsnoterede.  

 

 

 

  

Epitherapeutics udvidede seed finansieringsrunde 

Epitherapeutics har udvidet sin seed finansieringsrunde med 

deltagelse af OSI Pharmaceuticals Inc. Siden grundlæggelsen af 

Epitherapeutics i oktober 2008 har virksomheden rejst 42 millioner 

danske kroner. Den samlede investorgruppe omfatter foruden OSI 

Pharmaceuticals LFI Life Science Investments, Novo Seeds og Seed 

Capital. 

  

Århus-virksomhed fik Ingeniørens Produktpris 2010 

Århusvirksomheden Unisense FertiliTech fik tildelt Ingeniørernes 

produktpris 2010. Unisense FertiliTech, står bag produktet 

EmbryoScope, som er et varmeskab med gas- og klimakontrol 

samt indbygget mikroskop. Ved hjælp af EmbryoScope kan man 

udvælge de bedste æg udvælges til brug i fertilitetsbehandling. 

  

Seed Capital investerede 7,6 mio. kr. i Reapplix 

Seed Capital har investeret 7,6 millioner kr. i Reapplix på baggrund 

af virksomhedens lovende resultater med produktet LeucoPatch™. 

LeucoPatch™ har i en klinisk undersøgelse med 16 patienter vist 

effekt på op til 10 år gamle kroniske fodsår hos 13 af patienterne, 

heraf 5 diabetespatienter.  

 

 

  

Danisco købte South African Research Solutions 

Research Solutions er en Sydafrikansk virksomhed med ekspertise 

inden for skræddersyede løsninger for indholdsstoffer specielt 

inden for mejeriindustrien. Opkøbet er I overensstemmelse med 

Daniscos strategi om at gennemføre opkøb i det omfang, at de 

udvider og kompletterer den eksisterende forretning. 

  



 

  

NsGene og Biogen Idec indgik udvidet aftale 

NsGene og Biogen Idec har indgået en kommercialiserings- og 

licensaftale vedrørende Neublastin, et nyt protein til brug i 

behandlingen af neuropatisk smerte.  Biogen Idec får eksklusive 

globale markedsføringsrettigheder til alle indikationer på Neublastin 

og i alle formuleringer. NsGene får milepælsbetalinger, upfront 

betaling på 6 millioner USD, og en årlig vedligeholdelsesbetaling på 1,5 million USD 

indtil den første regulatoriske ansøgning er godkendt.   

  

ProtAffin indgik produktionsaftale med CMC Biologics 

ProtAffin AG har indgået en produktionsaftale med CMC Biologics, 

som skal fremstille ProtAffin AGs førende lægemiddelkandidat 

PA401 til behandling af Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL).  

 

 

 
 

Velkommen til nye medlemmer af DANSK BIOTEK 
 

EntomoPharm 

EntomoPharm udvikler insektbaserede screeningsmodeller. 

Insekter udviser mange egenskaber som overlapper med 

hvirveldyr, og insekter er således modelorganismer, som kan 

anvendes til at forudsige kemiske stoffers ADMET (absorption, 

distribution, metabolisme, elimination og toksikologiske) 

egenskaber. Disse egenskaber gør det muligt at screene mange 

kemiske stoffer i insekterne i den tidlige drug discovery fase. 

www.entomopharm.com 

  

Thrombologic  

Thrombologic videreudvikler nye forskningsresultater fra bl.a. Rigshospitalet med 

henblik på at udvikle behandling til kritisk syge patienter med sepsis eller multipelt 

organsvigt. 

www.thrombologic.com  

  

EL Medical Consulting 

EL Medical Consulting tilbyder medicinsk-videnskabelig rådgivning til farma- og 

biotekvirksomheder indenfor klinisk udvikling, medical affairs, medical marketing og 

klinisk evaluering af indlicensering muligheder. Firmaets fokusområder er 

udarbejdelse af komplette kliniske udviklingsplaner, valg af potentielle indikationer, 

design af kliniske studier og medicinsk ekspertise indenfor neurologi og 

trombose/hæmostase. 

www.el-medico.dk  

 

Astion Pharma A/S 

Astion Pharma A/S er et farmaceutisk selskab som udvikler præparater til 

behandling af inflammatoriske hudsygdomme. Produkterne giver betydelige 

forbedringer i forhold til eksisterende behandlinger og er baseret på Astion's egen 

patenterede teknologi. 

www.astion.com 

http://www.entomopharm.com/
http://www.thrombologic.com/
http://www.el-medico.dk/
http://www.astion.com/


 

 

Forskning og Innovation (F&I) v/Københavns Universitet 

Forskning og Innovation (F&I) v/Københavns Universitet har til opgave at 

understøtte samarbejdet mellem universitetet og det omgivende samfund. F&I er 

den centrale indgang for eksterne kontakter, der ønsker at indgå samarbejder med 

universitetets forskere. F&I er ansvarlig for teknologioverførsel og 

kommercialisering, forskningssamarbejdsaftaler, EU bevillinger og kontrakter og 

entrepreneurship-aktiviteter.  

www.tt.ku.dk 

 

Forretningsnyheder på www.danskbiotek.dk  
 

På www.danskbiotek.dk offentliggør vi løbende forretningsnyheder fra 

medlemmerne. Det kan være nyheder om opkøb, fusioner, licensaftaler, 

kapitaltilførsel og andre forretningsrelaterede nyheder.  

 

Sekretariatet modtager derfor meget gerne pressemeddelelser og andre 

nyhedstips. 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 

Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark 

COBIS  

Ole Maaløesvej 3 

2200 København N 

Tel.: +45 2889 5854 

E-mail: office@danskbiotek.dk  

Web: www.danskbiotek.dk  
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