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Kære Charlotte Sahl-Madsen
DANSK BIOTEK vil hermed takke dig for din deltagelse i Årsmødet d. 11. maj, 2011 og
for dit fokus på og interesse i Tech Trans kontorerne (TTK). Vi sætter pris på din invitation til at komme input og forslag vedrørende funktionen af disse kontorer, som vi
hermed tager imod.
DANSK BIOTEK interesserer sig generelt meget for, hvordan det danske samfund skal
forblive konkurrencedygtigt og tjene penge i en stadig mere globaliseret verden. I den
forbindelse tror vi meget på, at det, vi skal leve af om 5-10-20 år, er vores evne til at
kommercialisere opfindelser/innovation og blive rigtigt gode til dette ”håndværk”. I
den sammenhæng tror vi, det er vigtigt at fokusere på hele værdikæden, dvs. hele
vejen fra grundforskning over patenter på opfindelser til snitfladen mellem universiteter og industri, adgang til opstartskapital og selvfølgelig rammevilkår for drift af
biotekvirksomheder.
DANSK BIOTEK er meget opmærksom på netop ovennævnte snitflade mellem
universiteter og industri. I forbindelse hermed spiller TTK en meget vigtig rolle i det
nødvendige samarbejde, der skal sikre, at uddannelsesinstitutionernes ideer og
opfindelser får luft under vingerne i form af etablering af nye virksomheder, der kan
videreudvikle ideerne. Det ligger DANSK BIOTEK meget på sinde, at Tech Trans
processen bliver så effektiv som muligt til glæde for både universiteter, industri og
samfund.
DANSK BIOTEK indgår meget gerne i dialog og samarbejde med Videnskabsministeriet
og TTK for at optimere arbejdet med at få opfindelser og innovation ud af universiteterne og ind i virksomhederne. Sammen bør vi opstille en række succeskriterier for
dette arbejde.
Nogle at de vigtige pejlemærker, som efter DANSK BIOTEKs mening bør kendetegne
en succes på området, er:
Omfanget af venturemidler, der kan trækkes til projekter
Antallet af iværksættervirksomheder
Antal af genererede arbejdspladser

Turn-around tiden for en samarbejdsaftale
Tilfredsheden med forløbet hos forskere og virksomheder
DANSK BIOTEK mener grundlæggende, at der er behov for at evaluere de eksisterende rammebetingelser for TTK. For eksempel virker det som et meget kortsigtet og
uhensigtmæssigt succeskriterium, at TTK skal måles på, hvor mange penge, der kommer ind via aftaler med industrien. Vi mener desuden, at det er vigtigt, at TTK har
fokus på, at kontorernes medarbejdere kan forstå det videnskabelige i ideerne og
samtidig har evnen til at implementere en opdagelse i den rette kommercielle kontekst. Sådanne kompetencer er en forudsætning for at få det bedste ud af en given
opdagelse. Endelig er det vores erfaring, at det er meget vigtigt, at det strengt juridiske i TTK’s indspil holdes på et absolut minimum. Fokus bør ikke være på juridiske
spidsfindigheder, men derimod på at få opfindelserne ud i innovationsvirksomhederne
så smidigt som muligt. Vi ved, at vi deler ovenstående betragtninger med flere af
TTK’erne, men vil gerne have en chance for i højere grad at udbrede vores synspunkter.
DANSK BIOTEK opfordrer derfor til en konstruktiv dialog om ovenstående problemstilling og håber at høre fra Ministeren med henblik på et samarbejde omkring en
optimering TTK systemet.
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