
HØRING
På vej mod en vækstplan  
for life science

”På vej mod en vækstplan for life science”. 
Under denne overskrift inviterer Lægemid-
delindustriforeningen, Medicoindustrien, 
DANSK BIOTEK, Pharmadanmark, Dansk 
Erhverv og Dansk Industri til life scien-
ce høring i Børssalen,  Slotsholmsgade 1 i  
København den 3. april kl. 9.00-12.00. 

Regeringen nedsatte i efteråret 2016 et 
vækstteam for life science. Vækstteamet 
er nu snart færdig med arbejdet og frem-
lægger i slutningen af marts sine anbefa-
linger til, hvordan Danmark skaber vækst 
og øger eksporten af lægemidler og medi-
coprodukter. 

Kom og hør vækstteamets formand  
Kåre Schultz, CEO Lundbeck, og 
finansminister Kristian Jensens  
visioner for dansk life science.   
 
Deltag i debatten med vækstteamet, 
regeringen og folketingspolitikerne om de 
indsatser der skal til for at sikre en stærk 
life science sektor i fremtiden.

Det endelige program bliver løben-
de opdateret.

Det er gratis at deltage, men vær 
opmærksom på, at der opkræves et 
no-show fee på 1.000 kr.

Reserver
allerede

dagen nu!

Klik her for at tilmelde dig  
høringen allerede nu 

https://www.tilmeld.dk/HoeringLifeScience/tilmelding.html


Life science industrien er med internationalt stærke virksomheder inden for 
lægemidler, biotek og medicoteknisk udstyr en af Danmarks vigtigste succes-
historier. Med årtiers høje vækstrater har dansk life science erobret de globale 
eksportmarkeder og er i dag kilde til over 100.000 arbejdspladser og en eksport 
på mere end 100 mia. kr. om året. 

Life science har potentialet til at fortsætte væksten i eksporten og til at skabe 
tusindvis af nye jobs frem mod 2025, og Danmark har dermed fundamentet til 
en fortsat position i den internationale life science liga. Men konkurrencen er 
hård og risikoen stor, og i lande som Storbritannien, Sverige og Schweiz satses 
der i disse år massivt på udbygning af life science industrien. Skal life science 
fortsat vækste, kræver det, at Danmark skaber de afgørende rammevilkår via 
en national strategisk satsning.


