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Formanden har ordet:

Patentdomstolen en realitet – nu gælder det Innovationsfonden
Den længe ventede folkeafstemning om den europæiske patentdomstol
resulterede i et klart ja! Og det er vi utroligt glade for i DANSK BIOTEK. Vi
var op til afstemningen del af et spændende forløb, hvor mange gode
kræfter blev forenet i bestræbelserne på at forklare den undrende
offentlighed, hvorfor et ’ja’ ville være gavnligt. Og bestræbelserne lykkedes
heldigvis. Det er godt for den danske biotekindustri, og dermed er det godt
for Danmark. De største fordele er som nævnt lavere omkostninger, mindre
bureaukrati, en mere kompetent domstol samt muligheden for dansk
repræsentation i domstolen. Vi er glade for, at det nu er på plads.
DANSK BIOTEK arbejder vedblivende for at forbedre rammevilkårene for vores industri. I den
sammenhæng spiller den nye Innovationsfond en meget vigtig rolle, når ideer skal gøres til
levedygtige kommercielle projekter. For få det optimale ud af et redskab som Innovationsfonden, er vi i DANSK BIOTEK overbeviste om, at det er helt centralt, at Innovationsfondens
bestyrelse bredt repræsenterer de innovative industriers kompetencer. Her må vi desværre
konstatere, at Danmarks Innovationsfond har fået en bestyrelse, som i vores øjne i den grad
mangler repræsentation af folk med en karrierebaggrund i opstartsvirksomheder. Vi mangler
simpelthen at se serieiværksætteren repræsenteret blandt de i øvrigt kompetente
bestyrelsesmedlemmer fra store virksomheder. I biotekselskaberne er det helt almindelig
viden, at der bare er kæmpestor forskel på de kompetencer, der kræves i et opstartsfirma, og
de kompetencer, der skal til for at fungere i en stor virksomhed. Dermed er der også stor
forskel på hvordan man tænker implementering at innovative ideer. DANSK BIOTEK finder det
derfor uhyre vigtigt, at Innovationsfonden har en mangfoldig bestyrelse, hvor den vigtige
underskov indenfor bioteknologisk innovation er repræsenteret. Vi er overbevist om, at dette
vil betyde højere kvalitet af bestyrelsens beslutninger, og dermed at skatteborgernes penge
anvendes optimalt til at styrke kommercialisering af innovation i Danmark.
Efter planen skal tre af medlemmerne af fondens bestyrelse skiftes ud ved årsskiftet.
Forsknings- og Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen bør derfor kraftigt overveje, om ikke
det vil være gunstigt at styrke mangfoldigheden og slagstyrken i innovationsfondens bestyrelse
ved i næste ombæring at invitere folk inden for med en stærk iværksætterprofil fra biotekopstartsfirmaer. DANSK BIOTEK peger naturligvis meget gerne på kandidater.
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DANSK BIOTEK er til stadighed optaget af at medvirke til at styrke Danmarks kompetencer, når
akademisk forskning skal kommercialiseres. Vi er glade for de mange offentlige midler, der i disse år
tilgår den akademiske life science forskning. Ingen tvivl om, at investering i forskning er en
investering i Danmarks fremtid. Det kan de fleste politikere forstå. Men dette er kun en del af
investeringen: Hvis vi ikke investerer i ” translationel forskning” – grænsefladen mellem akademisk
forskning og biotekindustrien – som er nøglen til kommercialisering af forskningen, så bidrager det
hele meget lidt eller slet ikke til at skabe vækst og velstand i Danmark. Det har de fleste politikere til
gengæld svært ved at forstå. Eller måske de godt kan forstå det, men de ved ikke, hvad de skal gøre
ved det? Investering i universitetsforskning er en ”no-brainer”, det er forholdsvist enkelt. Men
investering i kommercialisering af universitetsforskning anses for at være lidt mere langhåret. Og ja,
det er det! Men det er nødvendigt at tænke nyt, det er nødvendigt at finde translationelle midler og
måder at investere disse på, så akademisk forskning kommer bedst muligt ud at arbejde.
DANSK BIOTEK arbejder pt. med en ”Biotekpakke”. Her vil vi samle forslag til, hvorledes vi kommer
videre. I den sammenhæng ser vi frem til fortsatte diskussioner med universiteter, industri og
politikere og andre relevante parter, som kan bidrage til modeller og løsningsforslag til de
udfordringer, vi står overfor.
Sommeren er allerede over os og ferien nærmer sig . Vi er dog alligevel klar med både dato og tema
for det næste medlemsmøde, som bliver d. 24.9.14 og kommer til at handle om klinisk forskning i
Danmark. Vi sætter fokus på de tanker og aktiviteter, der er i Danmark på området og inviterer
udenlandske bidragydere indenfor, for at få belyst det danske forhold til klinisk forskning i
internationale perspektiv. Så sæt kryds i kalenderen ved. 24.9.14, program og lokalitet sendes ud
sidst i august
Med ønsket om en god sommer
Martin Bonde, Formand for DANSK BIOTEK

Velkommen til:

HB-Medical er en skandinaviskbaseret farmaceutisk CMO og CRO,
der tilbyder kontraktservices fra præklinisk udvikling til produktion
og GXP bistand. Virksomheden har siden etableringen i 2000 udviklet en stærk ‘track record’ med
Europæiske biotek og lægemiddelvirksomheder.

Curasight er et nystartet biotek firma med fokus på udvikling af nye og
innovative stoffer til brug i PET billeddiagnostik som et værktøj til en
hurtig og forbedret diagnose, risiko-stratificering og
behandlingsmonitorering inden for kræft.

Medlemsmøder
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DANSK BIOTEK holdt årsmøde hos Biogen Idec i Hillerød d. 6. maj. Det
var en festlig begivenhed med ministerbesøg ( Nick Hækkerup), et
inspirerende indlæg fra Biogen Idecs forskningsdirektør Doug
Williams, indspark vedr. naturvidenskabelig dannelse fra sociolog
Henrik Dahl og to prisuddelinger, en pris til den bedste Copenhagen
Spin-out virksomhed og to gymnasielærerpriser på hver 50.000 kr.
doneret af Novo Nordisk Fonden. (Vinderne Birgit Justesen, Nærum
Gymnasium og Frank Grønlund Jørgensen, Tørring Gymnasium sammen med Formand Martin
Bonde og Bestyrelsesmedlem Søren Møller).

Den 22. april 2014 afholdt DANSK BIOTEK i samarbejde med
Biopeople et velbesøgt temamøde om den europæiske
patentdomstol og enhedspatentet. Anders Hedegaard, Bavarian
Nordic, Peter-Ulrik Plesner, Plesner Advokatfirma og Peter Markvardsen ZBM patents gav indsigt i
og overblik over konsekvenser af henholdsvis et ja og et nej ved den afstemning der skulle finde
sted d. 25. maj.
Kommende møder (sæt kryds i kalenderen)
24. september 2014: Medlemsmøde i DANSK BIOTEK om klinisk forskning i Danmark.

Nyheder på www.danskbiotek.dk
På www.danskbiotek.dk offentliggør vi løbende nyheder fra medlemmerne. Det kan være nyheder
om opkøb, fusioner, licensaftaler, kapitaltilførsel, produktudvikling, navnestof 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 tilmeld dig mailinglisten på vores hjemmeside under nyhedsbreve.
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