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Life science skal forankres i 
fremtidens sundhedsvæsen

Life science-branchen er en af Dan-
marks vigtigste erhvervssucceser, der i 
flere år har præsteret høje vækstrater og 
stigende beskæftigelse. Dygtige danske 
virksomheder inden for lægemidler, bio-
tek og medicoteknisk udstyr har erobret 
de globale markeder og nåede i 2017 op 
på en eksport på 108 mia. kr. Dermed 
udgør life science 16 pct. af den sam-
lede danske vareeksport.

Og som det ser ud nu, har life 
science-branchen potentialet til at fort-
sætte væksten og skabe tusindvis af nye 
jobs frem mod 2025. Men konkurren-
cen er hård, og i andre lande satses der 
i disse år massivt på udbygning af life 
science-brancher. Det er derfor vigtigt, 
at vi ikke læner os tilbage, men fasthol-
der fokus på, hvordan Danmark kan ud-
bygge sin position som førende global 
life science-nation.

Sundhedsvæsenet er også life 
science 

Udvikling af innovative life science-
løsninger er helt afhængig af det øko-
system branchen er én del af – og det 
inkluderer også sundhedsvæsenet. 
Derfor bør udviklingen af fremtidens 
sundhedsvæsen sikre en naturlig for-
ankring af life science, der tager afsæt i 
branchens rolle som samarbejdspart og 
bidragsyder til forskning, viden og nye 
løsninger på sundhedsområdet.

Det er glædeligt at se, at denne sam-
menhæng også er tænkt ind i regerin-
gens forslag til en sundhedsreform, der 
netop peger på vigtige områder såsom 
forskning, sundhedsdata og anerken-
delsen af, at sundhedsvæsenet også skal 
være et udstillingsvindue for danske løs-
ninger, når nye markeder skal erobres.

Forskning er vores fundament

Et af de ben, life science-branchen står 
mest solidt på, er forskningen. Vi kan 
ikke understrege nok, hvor vigtigt det 
er, at det indtænkes i udviklingen af 
fremtidens sundhedsvæsen. I kampen 
om opmærksomhed og ressourcer er 

der mange interesser, og alt for ofte risi-
kerer forskningen at glide i baggrunden.

Og det er et problem, for forskning 
drejer sig ikke kun om nye innovative 
produkter. Det er også fundamentet 
for løbende kvalitetsudvikling af pa-
tientbehandling og forebyggelse samt 
uddannelse af læger, sygeplejersker og 
andet sundhedspersonale. Derfor er det 
helt afgørende, at de midler, der i dag 
anvendes til sundhedsforskning, fasthol-
des i det fremtidige sundhedsvæsen.

Vi skal også sikre, at Danmark fortsat 
er et attraktivt land for både danske og 
udenlandske virksomheder at placere 
forskningsinvesteringer i. Det er derfor 
et rigtig positivt træk, når Socialde-
mokratiet foreslår en forhøjelse af det 
særlige skattefradrag for virksomhe-
ders udgifter til forskning og udvikling 
til 130 pct. Det er sådanne initiativer, 
der får vægten til at tippe til Danmarks 
fordel, når virksomhederne skal vælge, 
hvor de skal placere deres forsknings-
aktiviteter.

Potentialet i nye teknologier er 
enormt

Digitalisering og sundhedsdata er ord, 
vi hører hver dag, og det er der en god 
grund til. Det er fremtiden og det er 
to ting, der er helt uundværlige for et 
sundhedsvæsen, der vil kæmpe med de 
bedste om at levere den højeste kvalitet.

Derfor er det positivt, at forslaget 
til sundhedsreform aktivt italesætter 
behovet for en bedre styring og brug af 
sundhedsdata samt mere national koor-
dinering på området. Et målrettet fokus 
på digitalisering og sundhedsdata kan 
være med til at styrke kvalitetssikringen, 
forbedre patientbehandlingen og styrke 
life science-forskningen.

Fremtidens sundhedsvæsen skal gea-
res til at tage nye innovative løsninger i 
brug. Et godt afsæt vil være en national 
strategi, som tegner vejen for, hvordan 
vi sikrer, at nye kompetencer og tek-
nologier som fx genetisk diagnostik og 
personlig medicin kommer patienterne 
til gode. Strategien bør følges op af kon-

AF KONCERNCHEF IDA SOFIE JENSEN, 

LÆGEMIDDELINDUSTRIFORENINGEN
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krete initiativer, der sikrer investering i 
og implementering af nye løsninger.

Vi er sammen om sundhed

Uanset om vi taler om klinisk forskning, 
sundhedsdata eller udvikling og imple-

mentering af nye teknologier, så er fæl-
lesnævneren samarbejde.

Samarbejdet mellem sundhedsvæsen 
og virksomheder er altafgørende for, at 
Danmark kan fastholde en stærk posi-
tion med udvikling af nye life science-
løsninger og sundhedsteknologier.

Derfor bør sundhedsvæsenet blive 
bedre til at motivere til mere samar-
bejde med virksomhederne, da en travl 
hverdag i klinikken ofte risikerer at 
skubbe mere langsigtede projekter til 
side. Der er behov for at skabe stærkere 
incitamenter til samarbejde, og der skal 
tildeles flere ressourcer og lyde større 
anerkendelse af det vigtige samarbejde.

Vi ser gerne, at man inddrager repræ-
sentanter fra lægefaglige organisationer, 
sundhedsvæsenets driftsansvarlige, uni-
versiteter og life science-virksomheder 
til sammen at fremlægge anbefalinger 
til konkrete nye samarbejdsfremmende 
incitamenter for offentlig-privat samar-
bejde i sundhedsvæsenet.

Udviklingen og implementeringen 
af nye og bedre løsninger kræver et 
naturligt, fagligt og tillidsfuldt samar-
bejde mellem sundhedsvæsenet og life 
science-branchen. Hvis Danmark skal 
bevare og udvikle sin styrkeposition, så 
skal life science tænkes ind som en na-
turlig del af sundhedsvæsenet – nu og i 
fremtiden.
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Stærkt fokus på innovation 
og samarbejde løfter dansk 
life science

AF DIREKTØR PER SPINDLER, BIOPEOPLE 

– DENMARKS’S LIFE SCIENCE CLUSTER, 

KØBENHAVNS UNIVERSITET

Erhvervsministeriet og Sundheds- og 
Ældreministeriet ser Life Science som 
en vigtig styrkeposition i Danmark, som 
bidrager væsentligt til det danske vel-
færdssystem. Den danske Life Science 
sektor, herunder beskæftigelsen inden 
for sektoren, har udviklet sig betydeligt i 
løbet af mange år. Og der synes at være 
stor enighed om, at Danmark skal hæge 
om Life Science sektoren for at sikre den 
fortsatte udvikling.

En meget vigtig del af dansk Life 
Science er underskoven af iværksæt-
terinitiativer og nye små virksomheder, 
baseret på fx nye teknologier, nye diag-
nostiske metoder og avancerede be-
handlinger som fx immunterapi. Disse 
vigtige initiativer er i konstant risiko for 
at falde ned i en udviklingsmæssig eller 
finansiel kløft. De får ikke altid tilstræk-
kelig kapital og kan være nødsaget til 
at overleve gennem partnerskaber og 
mindre tilførsel af kapital. Dette til trods 
lykkes det for nogle af initiativerne at 
komme gennem udviklingsprocessen og 
blive del af værdikæden.

De nye initiativers overlevelse er 
kritisk for det fortsatte udvikling i Life 
Science sektoren, fordi de ofte byder 
på nye tilgange, hvilket henholdsvis 
den eksisterende nationale og interna-
tionale biotek- og lægemiddelindustri 
kan være afhængig af og få fordele af. 
National økonomisk støtte har gennem 
årene hjulpet nogle af disse initiativer 
til at komme videre i udviklingsproces-
sen. Derudover har mulighederne for at 
etablere frugtbare samarbejder hjulpet 
mindre danske virksomheder til at ud-
vikle sig og skabe værdi.

Mød hinanden og bliv inspireret

Biopeople er en landsdækkende, uaf-
hængig og neutral klyngeorganisation, 
støttet af Uddannelsesministeriet med 
infrastrukturmidlerne til innovationsnet-
værk. Vi er sat i verden for at inspirere 
og støtte universitetsforskere og for-
skere i små og mellemstore virksom-
heder i den danske Life Science sektor 
i at få gode ideer vakt til live gennem 
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samarbejde og videndeling. Sammen 
med og gennem vores brede netværk 
af forskere, klinikere og virksomheder 
tilbyder vi muligheder for at opbygge 
relationer og samarbejde med stærkt fo-
kus på nye ideer og nye virksomheder. 
Det er vores hovedopgave at få folk til 
at mødes, få inspiration, dele ideer og 
etablere samarbejder. Vi bidrager til at 
der skabes nye internationale kontakter 
og muligheder. Derved spiller vi en 
værdifuldrolle i det videnbaserede inno-
vationsstøttesystem, som skal fremme 
udviklingen i den danske Life Science 
sektor.

Den danske styrkeposition inden 
for sundhed

De aktuelle nationale diskussioner ved-
rørende fremtidige styrkepositioner, der 
kan fremme dansk erhverv, tenderer 
til at betragte Life Science som et mix 
af alle industrisegmenter i sundheds-
sektoren, som kan gå under samme tag. 
Selv om faglige discipliner inden for Life 
Science konvergerer og der arbejdes 
meget tværgående, så repræsenterer 
virksomheder inden for sundhedssekto-
ren meget forskellige segmenter, både 
når det drejer sig om markedet for pro-

dukter og for produktudvikling. Dette 
kan bidrage til den kompleksitet, der er 
i diskussionerne af, hvad der skal være 
den konkrete fremtidige styrkeposition 
inden for sundhed.

Hvert af innovationsnetværkene in-
den for sundhedsområdet repræsente-
rer et vigtigt segment, og alle initiativer 
bidrager til en synergetisk tilgang til at 
forbedre Danmarks evne til at skabe 
og vedligeholde det optimale nationale 
velfærdssystem. Biopeople adresserer 
det komplekse sundhedssystem ved at 
specialisere sig inden for veldefinerede 
industrisegmenter som bioteknologi, læ-
gemidler og relaterede medico produk-
ter (klasse II/III). Området omfatter også 
data og digitalisering, og det omfatter 
et voksende forebyggelsesområde med 
bl.a. fødevareringredienser og medi-
cinske og sundhedsvidenskabelige pro-
dukter og services. Udviklingsmålene 
er ofte langsigtede og har større globale 
markeder som sigte. Dette faglige 
område af sundhedssektoren har det 
højeste bidrag og potentiale til vækst og 
eksport.

Vi ser frem til at bidrage yderligere til 
udviklingen inden for dansk Life Science 
som en af Danmarks vigtigste styrkepo-
sitioner.
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Dansk life science under 
mikroskop
En forskningsbaseret styrkeposition der forgrener sig - resume af rapport for at illustrere hvad life science 
forskning handler om gennem kortlægning og formidling af DTU’s egen forskning på området.

Life science sektoren er en af de sek-
torer, der bidrager mest til dansk øko-
nomi. Den skaber masser af eksport, 
højproduktive jobs og skatteindtægter 
til staten.

Men life science sektoren er meget 
mere end det. Det fælles udgangspunkt 
for life science virksomheder er, at de 
baserer sig på forskning i ”det levende”. 
Life science sektoren består af et stort 
økosystem af forskningsaktive virksom-
heder, der baserer deres produkter og 
produktion på forskning inden for
•  genetik, proteiner, celler, gær, bakte-

rier, planter, dyr og mennesker
•  nye biobaserede former for produk-

tion

Life science er i det hele taget en sektor, 
der både vækster og forgrener sig. Der 
er over de sidste 15-20 år sket en lang 
række videnskabelige gennembrud, der 
skaber grundlag for mange nye produk-
ter og anvendelse af life science tekno-
logi. Konkrete eksempler er;

•  Kortlægningen af det humane genom, 
der danner grundlag for en række nye 
lægemidler samt individuel behand-
ling og forebyggelse.

•  Udviklingen af teknologi til bioengi-
neering (biologiske produktionsme-
toder). Fx i form af såkaldte cellefa-
brikker, der betyder, at fremtidens 
ingredienser og produkter inden for 
bl.a. kosmetik, plastik og fødevarer 
kan produceres effektivt og CO2-
neutralt gennem genmanipulerede 
mikroorganismer (dyreceller, gærcel-
ler, mv.).

•  Proteinforskning, der danner grundlag 
for eksempelvis nye industrielle enzy-
mer til produktion af biobrændstof og 
nye fødevareingredienser.

•  Forskning i bioaktive stoffer (i fx plan-
ter), der kan anvendes til at udvikle 
sundere foder, cremer, fødevarer og 
farmaprodukter.

•  Teknologiske landvindinger inden for 
nanoteknologi, der skaber langt mere 
effektive behandlingsformer til kræft-
patienter.

•  Forskning i mikrobiologiske processer, 
der skaber grundlag for renere drik-
kevand, færre sygdomme og mere 
effektiv rensning af spildevand.

•  Forskning i akustik og audiologi, der 
betyder, at fremtidens høreapparater 
kan selektere mellem vigtige og ikke-
vigtige lydsignaler.

Derfor er det også helt centralt for 
Danmark, at vi har en ambitiøs og stærk 
forskning inden for life science området. 
Og at vi formår at bygge bro mellem life 
science forskningen på universiteterne 
og de virksomheder, der skal tage de 
nye teknologier i anvendelse.

Ambitionen med analysen har været:
•  At give en statistisk belysning af life 

science sektoren, der i dag er præget 

af virksomheder fra mange forskellige 
brancher, og som derfor ikke tidligere 
har været belyst statistisk.

•  At analysere sektorens historiske 
vækst og potentialerne for fremtidig 
vækst.

•  At skabe større indsigt i sektoren og 
dens betydning for dansk økonomi og 
velfærd.

•  At kortlægge Danmarks forsknings-
mæssige udgangspunkt. Hvor stærkt 
står vi inden for life science forskning 
på danske universiteter? Og hvad be-
tyder en stærk life science forskning 
for danske life science virksomheder?

•  At belyse samarbejdet mellem life 
science virksomheder og danske uni-
versiteter, og hvad virksomhederne 
får ud af dette samarbejde.

•  At illustrere hvad life science forsk-
ning handler om gennem kortlægning 
og formidling af DTU´s egen forskning 
på området.

Figur 1.2. Life science sektorens vækst 2005-2015

Kilde: Baseret på IRIS Groups life science database & Danmarks Statistik (særkørsel).
Note: Omsætning og vareeksport er opgjort i 2015-priser.
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Der var ved udgangen af 2015 knapt 
600 aktive life science virksomheder i 
Danmark. De udgør kun en brøkdel af 
alle danske virksomheder (0,2 procent). 
Til gengæld dækker sektoren fem pro-
cent af den samlede private beskæfti-
gelse og hele ni procent af værdivæk-
sten i Danmark.

Life science sektoren er vokset på alle 
parametre. Der er siden 2005 kommet 
væsentlig flere aktive virksomheder og 
lidt flere life science jobs. Samtidig er 
omsætning og eksport steget med ca. 
40 procent. Det ses af figur 1.2.

Også vækstperspektiverne ser gode 
ud. Selv om omsætning og eksport 
vokser hurtigere end beskæftigelsen i 
sektoren, så forventer mere end 70 pro-
cent af life science virksomhederne også 
vækst i beskæftigelsen i de kommende 
år. Det er væsentligt flere end industrien 
som helhed, jf. figur 1.3. Stort set ingen 
life science virksomheder forventer ned-
gang i beskæftigelsen.

De positive vækstforventninger hæn-
ger sammen med et marked, der er i 
kraftig vækst. Fx forventes det globale 
marked for farmaprodukter at vokse 
med 4,5 procent om året. Markedet for 
biomasse forventes at stige med 150 
procent frem mod 2020, og der forven-
tes mere end en fordobling i verdens-
markedet for industriel biotek frem mod 
2030.

Det er vigtigt for de fleste life science 
virksomheder, at der udbydes attraktive 
programmer til at finansiere forsknings- 
og innovationssamarbejde med univer-
siteterne. Det direkte vidensamarbejde 
med universiteterne er vigtigt for sek-
torens teknologi- og produktudvikling. 
Endelig er adgang til risikovillig kapital 

ikke overraskende en væsentlig ram-
mebetingelse for mange life science 
virksomheder.

Life science sektoren går på tværs 
af traditionelle brancheskel, idet life 
science forskning netop kan anvendes 
inden for flere forskellige brancher. Fx 
kan grundvidenskabelige opfindelser 
inden for proteinkemi føre til nye en-
zymer, der kan anvendes i så forskel-
lige produkter som nye vaskemidler, 
bioenergi, nye lægemidler og til mere 
ernæringsholdige fødevarer. Forskning 
i såkaldte cellefabrikker1) kan føre til 
nye måder at producere proteiner på, 
der kan bruges i så forskellige produk-

Figur 1.3. Forventning til udvikling i antal ansatte de kommende år 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt danske life science virksomheder og DI Analyse 
(2016): ”Virksomhederne forventer fremgang i 2017”.

ter som kosmetik, fødevarer, plast og 
lægemidler. Blot for at nævne et par 
eksempler.

Life science sektoren omfatter i dag virk-
somheder inden for primært følgende 
sektorer:
•  Farma, diagnostik og medicinsk 

biotek – lægemidler mv. samt diag-
nostiske produkter, der anvendes i 
sundhedssektoren.

•  Medicoteknik og sundheds-it – fx 
høreapparater, it-løsninger til hospita-
lerne, scannere og medicinsk udstyr, 
der forudsætter forskning i den men-
neskelige organisme.

•  Industriel biotek – udvikling af indu-
strielle enzymer, der anvendes til en 
lang række formål (eksempelvis i teks-
tiler, vaskemidler og pladtprodukter).

•  Bioenergi – udvikling af enzymer og 
teknologi, der kan anvendes til at pro-
ducere energi (bioethanol) ved hjælp 
af biomasse.

•  Avancerede fødevarer – fx gen-
modificerede fødevarer, biobaserede 
fødevareingredienser, naturlige farve-
stoffer og biobaserede foderstoffer.

•  Støtteerhverv – en række forskellige 
underleverandører af rådgivning og 
analyse, fx bioinformatik.

Note

1)  Cellefabrikker består af celler (fx gærcel-
ler), der er designet til at producere be-
stemte produkter bæredygtigt (typisk ved 
brug af affald fra fx landbruget som råstof).

Kilde: Uddrag fra rapporten Dansk life science under mikroskop, En forskningsbaseret styr-
keposition der forgrener sig– udarbejdet for DTU af Iris Group
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Copenhagen Bio Science 
Park – COBIS

Tiden flyver og ting udvikler sig hastigt, 
det gælder også for COBIS og de Life 
Science virksomheder der dagligt arbej-
der i forskerparken, som i år kan fejre 10 
året for de første virksomheders opstart 
i de ambitiøse rammer.

COBIS er et innovativt vækstcenter, 
som har en mission om at skabe de rette 
vækstbetingelser for Life Science og 
Bioteknologiske succeser.

Der er i dag mere end 100 virksomhe-
der tilknyttet COBIS.

Virksomhederne spænder fra tidlige 
startup’s til etablerede virksomheder, 
som i høj grad drager nytte af fælle-
skabet og den viden som findes blandt 
husets brugere.

I COBIS arbejder vi for at bringe viden 
og kræfter sammen for at skabe de opti-
male rammer for vækst.

Eksempel på vækstaktivitet og 
regionale samarbejder

En af vores aktiviteter er det Nordiske 
samarbejde HealthTech Nordic.

HealthTech Nordic drives af Inno-
vation Skåne sammen med Healthtech 
Norway i Norge; Cobis i Danmark; og 
Sahlgrenska Science park, Smile Incu-
bator og Invest in Skåne i Sverige. Pro-
jektet er delvist finansieret af Interreg 
Öresund-Kattegat-Skagerrak, Den Euro-
pæiske Regionaludviklingsfond.

HealthTech Nordic repræsenterer et 
hurtigt voksende samfund af 200+ high 
potential nordiske startups, der tilbyder 
en bred vifte af sundhedsløsninger. 
De nye løsninger giver mulighed for et 
paradigmeskifte, der giver nye og bedre 

måder at give og modtage sundheds-
ydelser på. 

HealthTech Nordic fremskynder væk-
sten i opstart og forener pionerer inden 
for HealthTech. Vi er her for at forbinde 
prikkerne mellem innovative løsninger, 
sundhedspleje og et globalt marked. 
Sammen fremmer vi ideer og forener 
ressourcer for at imødegå verdensom-
spændende sundhedsbehov, mens vi 
driver regional udvikling og jobskabelse. 
Vi tilstræber at hjælpe 100 startups in-
den for HealthTech til at vokse og skabe 
700 nye job i Öresund-Kattegatt-Skage-
rack-regionen ved at bidrage til startups 
vækst og hjælpe dem med at gå inter-
nationalt. 20 startups forventes at blive 
internationale hurtigvoksende virksom-
heder og 5 internationale virksomheder 
forventes at etablere sig i regionen. 

Virksomhederne interviewes og 
placeres i Fast Track’s efter det 
stadie de befinder sig i

Vi arbejder med en fast track model 
hvor vi efter godkendelse af virksomhe-
den placerer dem i FT1, FT2 eller FT3.

FT1 er for virksomheder som er i op-
startsfasen eller som har behov for støtte 
til generel forretningsudvikling. Ofte er 
det hjælp til strategi og præsentation for 
investorer og andre samarbejdspartnere 
eller udvikling af prototype og test. I 
denne fase arbejder vi også med IP stra-
tegi, QS og regulatoriske issues.

FT2 er for de virksomheder, som er 
klar til at gå på markedet. I denne fase 
arbejdes der primært med markeds- og 
produktstrategi samt udvikling af orga-
nisationen.

FT3 er for virksomheder, som er 
klar til skalering f.eks. internationalt. I 
denne fase er der fokus på udvikling 
af salgs- og markedsstrategier. I denne 
fase er der også meget ofte behov for at 
arbejde med organisationen og sikre at 
innovationen bevares.

I alle Fast Track’s arbejdes der med 
økonomi og milestones. Det er vigtigt 
for alle virksomhederne, at de arbejder 
med en visualisering af hvad effekten 
af en investering eIler en aktivitet er. 

Det gælder om at være parat og klar til 
at kunne italesætte det næste trin i virk-
somhedens udviklilng.

Det er hårdt arbejde at være iværk-
sætter – det kræver mod og energi og 
det ved virksomhederne godt.

HealthTech Nordic tilbyder støtte fra 
Mentorer eller interne og externe eks-
perter inden for forskellige specialer.

Networking og aktiviteter

Ud over en til en specialist og rådgiv-
nings bistand tilbyder vi en række værk-
tøjer og aktiviteter.

Eksempler på værktøjer kan være 
rekrutterings værktøj, GDPR værktøj, 
værktøj for arbejde med internationale 
standarder og medical classification eller 
regulatorisk navigation.

Blandt vore aktiviteter kan nævnes 
Growth Workshops, Community meet-
ings med variable fokus områder f.eks. 
funding og investerings marked, digital 
marketing og rekrutterting. Derudover 
deltager HealthTech Nordic i interna-
tionale messer sammen med vore med-
lemmer. Health Tech Nordic faciliterer 
demo’s og præsentationer på forskellige 
messer. Den næste mulighed for dette 
er på Vitalis i Gøteborg i maj måned.

HealthTech Nordic har kontakter i 
hele verden og har derfor adgang til 
ekspertviden i de forskellige markeder.

Avards og roundtable acceratorer er 
også blandt de aktiviteter vi markedsfø-
rer vores medlemsvirksomheder på.

Alle disse aktiviteter er gratis for vo-
res medlemmer og det er der mere end 
en grund til.

Årsagen har ikke kun et økonomisk 
aspekt. Det er vigtigt, at udvide sit net-
værk hvis man som virksomhed vil væk-
ste og skabe forretning.

Erfaringer viser, at de virksomheder 
som vækster hurtigst er virksomheder, 
som har det rigtige team med en viden 
og et netværk, som de kan bygge videre 
på. Det er også de virksomheder som 
har lettest ved at tiltrække nye kolleger 
og det er vigtigt i en tid hvor der er stor 
vækst og efterspørgsel på dygtige kol-
leger og samarbejdspartnere.

AF EXECUTIVE KEY ACCOUNT MANAGER/

BUSINESS DEVELOPER LONE BUCHHOLZ, COBIS
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Nye mødeformater i 
inspirerende omgivelser

AF DIREKTØR PER SPINDLER, BIOPEOPLE 

– DENMARKS’S LIFE SCIENCE CLUSTER, 

KØBENHAVNS UNIVERSITET

at hilse på og komme i snak med men-
nesker, de ikke kender i forvejen. Man 
kan med andre ord godt deltage i et af 
vores møder, uden at skulle sikre sig at 
der kommer nogen man kender. For når 
man går hjem, så har man lært nye men-
nesker at kende.

Bio2match konceptet omfatter indtil 
videre tre mødeformer, som er forskel-
lige i omfang og natur, men som basalt 
set byder på fagligt indhold og diskussi-
oner samt kolleger der er interesserede 
i at skabe nye relationer og potentielle 
samarbejder. Det er gratis at deltage i 
alle vores møder.

Bioagora en gang om året

Biopeoples årlige signaturarrangement, 
Bioagora, finder sted i en dag novem-
ber måned. I 2019 bliver det afholdt 
d. 19. november for 6 gang, på Panum 
Instituttet, Københavns Universitet. 
Fokus er specifikke temaer inden for 
personlig medicin, og, temaet i 2019 er 
autoimmune sygdomme. Arrangemen-
tet omfatter 2 keynote præsentationer 
inden for det aktuelle tema, profes-
sionel matchmaking, og en udstilling 

af omkring 50 projekter, teknologier, 
biotek og lægemiddelvirksomheder, 
patientorganisationer og enkelte service 
providers. Det er gratis at deltage for 
udstillere og de ca. 300 deltagere. Alle 
opfordres til at gå i dialog med hinanden 
og skabe relationer både via den profes-
sionelle matchmaking og ved deres del-
tagelse. Resultatet er, at der sker en om-
fattende tværdisciplinær videndeling og 
opbygning af netværk mellem forskere 
fra danske universiteter og life science 
virksomheder.

Open Space og High Tea i  
Mærsk Tårnet

I 2018 lancerede vi to nye mødefor-
mater. Det ene kalder vi “Open Space 
Technology Lab” og det andet kalder vi 
“High Tea”. Møderne kan foregå sidst 
på eftermiddagen eller spænde over en 
hel dag. Det er fleksibelt. “Open Space 
Technology Lab” bliver afholdt i Mærsk 
Tårnet på Københavns Universitet, hvor 
vi tager forskellige andre mødekon-
cepter i anvendelse. Det kan fx være 
Future Search, Cafe dialoger, Fishbowl 
o.l. Møderne arrangerer vi i samarbejde 

Biopeople har siden 2005 styrket in-
novation inden for Life Science ved at 
katalysere samarbejde mellem forskerne 
i industrien og på universiteterne. Si-
den vi introducerede “science dating” 
konceptet i midten af nullerne, hvor 
deltagerne på tid mødtes to og to og 
introducerede deres projekter, ideer og 
sig selv har vi konstant haft fokus på, 
hvordan vi kunne udvikle mødekon-
cepter, der tilfredsstiller behovene hos 
de travle forskere fra universiteterne og 
virksomhederne.

Der er ingen tvivl om at Biopeoples 
netværksmedlemmer ser en stor værdi 
i at få mulighed for at skabe relationer 
til kolleger, som de ikke nødvendigvis 
ville møde i forbindelse med deres dag-
lige arbejde. Udfordringen er at skabe 
faglige møder med mulighed for match-
making, der er så attraktive, at det kan 
betale sig at bruge dyrebar tid på dem i 
en ellers travl hverdag.

Bio2match

Som led i udviklingen af vores overord-
nede mødekoncept, har vi navngivet 
det Bio2match, i vores koncept ligger 
helt overordnet, at møderne byder på 
både fagligt indhold og det vi kalder 
håndholdt matchmaking. Vi inviterer til 
og forventer, at uanset mødets indhold, 
så benytter deltagerne lejligheden til 
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med forskere eller små virksomheder, 
som har efterspurgt et møde. Konceptet 
beslutter vi sammen med dem, der har 
bedt os hjælpe med at arrangere mødet. 
Intentionen er at engagere deltagerene i 
problemløsning, samarbejde og innova-
tion i forhold til specifikke udfordringer.

“High Tea” mødet er også gratis, det 
byder på ‘let’ videndeling med stærkt 
fokus på at opbygge netværk. “High 
tea” adskiller sig fra traditionelle sympo-

sier ved helt bogstaveligt at introducere 
møder, hvor man diskuterer og deler 
viden over ´a nice cup of tea´. Vi bruger 
det engelske High Tea koncept, som 
omfatter Darjeeling og agurkesandwich 
mixet med en fantastisk udsigt over Kø-
benhavn centrum fra toppen af Mærsk 
Tårnet. Omgivelserne inspirerer til nye 
kontakter og diskussion af videnskabe-
lige emner med interessante forskere.

Vores mødeformater er nyttige red-

skaber for innovationsnetværk, som 
ønsker at bygge bro mellem forskellige 
interessenter inden for det nationale vi-
denbaserede innovationsstøttesystem.  

Vi opfordrer vores netværksmedlem-
mer, partnere og andre interessenter 
til at holde øje med vores kalender og 
til at tilmelde sig vores arrangementer 
I løbet af året. Derudover vil vi gerne 
kontaktes, hvis man ønsker at foreslå et 
specifikt tema for et arrangement.
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3D Bioprinting –  
The Hottest New Tool in 
Disease Modeling
AUTHORS: BJØRN HOLST, LOVISA M. SUNESSON, 

CHRISTIAN CLAUSEN, BIONEER A/S

The pharmaceutical and biotechnologi-
cal industries are constantly striving 
towards increasing their R&D produc-
tivity by implementing emerging or 
novel technological solutions that can 
help selecting the most promising can-
didates earlier and/or faster in the drug 
discovery phase. Preclinical tools, which 
are always of interest, are cellular bio-
techniques to explore the basic biology 
behind diseases in detail.

2D versus 3D models

Historically, in vitro models for investi-
gating basic biology for drug discovery 
research purposes have relied on either 
two-dimensional (2D) in vitro assays, 
i.e. cell monolayers cultured on plas-
tic surfaces or in vivo animal models. 
Although these systems still predom-
inate, scientists and drug developers 
are beginning to doubt whether such 
assays and models are adequate with 
respect to physiological relevance and 
clinical predictability. Three-dimensional 
(3D) human cellular models of varying 
complexity indicate results mimicking 
human in vivo states and many publica-
tions have demonstrated their effective-
ness in simulating in vivo-like disease 
phenotypes better than 2D models [1]. 
The field is now rapidly evolving globally 
and has also reached Denmark, where 
research groups are generating high 
impact scientific results when trying to 
understand complex cell-cell or cell-ma-
trix interactions [2]. Also in the Danish 
industry there is an increasing interest, 
although here the focus is to exploit 3D 
cell models as improved drug discovery 
tools and especially for drug safety as-
sessment. 

Bioprinting 3D in vitro models

3D cell models can be generated in 
several ways by means of simple sphe-
roid based technologies already used 
extensively in e.g. cancer research or by 
advanced 3D Bioprinting using a combi-
nation of biological relevant biomaterial 
matrices, cells and more or less sophisti-
cated 3D cell printing platforms.

3D bioprinting is a cross disciplinary 
field combining cell biology and material 
science using so-called “Bioinks” that 
can be e.g. polymeric hydrogels, poly-
mer bead microcarriers and extracellular 
matrix proteins. The Bioink mixed with 
relevant cell types is assembled layer-
by-layer using a computer‐aided bio-
print deposition approach. This allows 
for precise control of the micro- and 
macro architecture of the printed cell 
model, which is critical for obtaining 
an optimal functionality on the cellular 
level.

Great potential within drug 
development

The 3D bioprinting technology holds a 
huge potential of revolutionizing pre-
clinical development, including toxicol-
ogy as well as becoming a central part 
of regenerative replacement therapies 
in which parts of organs or even some 
not to complex whole organs in the fu-
ture can be built on demand for clinical 
purposes [3] (see figure 1). Currently, 
several groups have shown promising 
results using bioprinting strategies for 
generating 3D cell models for toxicol-
ogy – especially within hepatoxicity and 
cardiotoxicity [4,5].

Bioneer has recently invested in a 3D 
bioprinter platform that will take Bioneer 
in the absolute forefront of disease 
modelling in the years to come. Bioneer 
has already several biological tools and 
analytical technologies in place that will 

support the bioprinting possibilities, 
including state-of-the-art cell culturing 
capabilities, gene editing technology of 
cell lines and advanced histology to vis-
ualize the bioprinted 3D cell models. Bi-
oneer will in the coming years establish 
3D bioprinting capabilities applicable for 
drug screenings and toxicological analy-
ses (see figure 2). As part of the “Perfor-
mance Contract” (Resultatkontrakt) for 
2019 – 2020, granted by the Ministry of 
Higher Education and Science, Bioneer 
will support the Danish Life Science 
community with high interest of the 3D 
bioprinting technology by advancing the 
technology further and make it readily 
available as a tool for disease modelling, 
and also provide an advisory technology 
service for companies moving into this 
exciting new area but not yet ready or 
capable of implementing the bioprinting 
technology in-house. With this effort 
Bioneer aims at becoming a natural part-
ner for Danish companies and research 
institutions, in projects where 3D human 

Figure 1: 3D bioprinting holds great po-
tential within regenerative medicine.
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Figure 2: Using high precision bioprinting, Bioneer has established protocols for different 
printing formats. The technique will enable printing of cells in e.g. 5x5 dots in each well of a 
96-well plate, which in turn will allow for high-throughput drug screening.

or animal cell models are a central com-
ponent either for early drug discovery or 
for basic research. 
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One Common European Source 
for Induced Pluripotent Stem Cells 
– Accessible for All Researchers

AUTHORS: BJØRN HOLST, LOVISA M. SUNESSON, 

CHRISTIAN CLAUSEN, BIONEER A/S

Human induced Pluripotent Stem Cells 
(iPSCs) hold great promise in drug 
discovery and disease modelling. The 
reprogramming technology for gener-
ating iPSCs was first described in 2006 
by Prof. Yamanaka whom six years later 
was awarded with the Nobel Prize in 
2012 together with Prof. Gurdon for 
their pioneering work on cellular repro-
gramming. Pluripotent stem cells offer 
researchers a versatile, investigative 
tool to model in culture the genetic and 
cellular phenotypes of organs and tis-
sues and advance the knowledge base 
in disease mechanism analysis. Conse-
quently, the pharmaceutical industry 
has realized the relevance of these cells 
for drug development, as iPSCs rep-
resent the specific disease phenotype 
in the laboratory environment and are 
therefore well-suited for both disease 
pathology understanding and early drug 
discovery research.

The European Bank for induced 
Stem Cells (EBiSC)

In 2014 the large European project, 
EBiSC1 (https://www.ebisc.org/), was 
launched and funded by the Innovative 
Medicines Initiative (https://www.imi.
europa.eu/), with the aim of gener-
ating a repository for a wide range of 
iPSCs representing different diseases 
for research purposes. The project 
consortium was represented by leading 

stem cell research groups across Europe 
and a number of large pharmaceutical 
companies, including Pfizer, Johnson & 
Johnson as well as Lundbeck and Novo 
Nordisk. Since its formation, EBiSC1 
has demonstrated the feasibility but also 
challenges of streamlining existing facil-
ities to form an efficient pan-European 
centralized network as a standardized 
resource of established human iPSC 
lines for early drug discovery. EBiSC1 
has led to the successful establishment 
of a complete infrastructure for a unique 
European-based iPSC repository, serv-
ing also as bank for iPSC lines. Experi-
ences and results of these efforts have 
been described in the publication ‘Rapid 
establishment of the European Bank for 
induced Pluripotent Stem Cells (EBiSC) 
– the Hot Start experience’ by De Sousa 
et al., 2017 in the international peer re-
viewed journal Stem Cell Research.

Generation of high-quality 
iPSCs in Denmark for the rest of 
Europe

Thanks to a long history of stem cell 
research and genetic engineering, Bi-
oneer has been a key partner in EBiSC1 
with two major roles; 1) acting as one of 
three central iPSC generation and man-
ufacturing sites and a main gene editing 
facility, and 2) leading the industrial task 
of the project with the focus on doing 
Proof-of-Concept disease modelling 
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studies using banked iPSC lines. By 
providing high-quality iPSCs and gene 
editing support we have been able to 
create invaluable company and uni-
versity connections and build a strong 
scientific reputation amongst the fellow 
iPSC community in Europe.

Disease modelling using iPSC lines 
and gene editing technologies like 
CRISPR/Cas9 is an established part of 
the research activities at Bioneer and 
the Disease Modelling Group has pub-
lished a long list of papers describing 
the generation and characterization of 
especially neurodegenerative disease 
models, e.g. for Alzheimer’s Disease. 
The research and development activities 
has been funded by grants from IMI 
(H2020 program) and a performance 

contract (Resultatkontrakt) grant from 
The Danish Ministry of Research and 
Higher Education. 

Continuation of the European 
iPSC repository

Together with five central partners from 
EBiSC1, Bioneer is now involved in the 
successor project called EBiSC2 that 
will be launched in March. The ambi-
tion has again received funding from 
the Innovative Medicines Initiative and 
supported by nine major pharmaceutical 
companies. The five partners will work 
together with the pharmaceutical com-
panies to continue the general operation 
of the EBiSC repository, increase the 

number of disease-specific lines availa-
ble and, importantly, continue to build 
specific disease modelling platforms.

By being a key partner in EBiSC2, Bi-
oneer will contribute to the overall goal 
of the project; establishing a self-sus-
tainable European-based and globally 
operating human iPSC banking facility 
including a mirror bank by seamlessly 
building on, incorporating and extend-
ing the existing cell line collection, 
knowledge and infrastructure estab-
lished within EBiSC1 with an explicit 
focus on high-quality, high-demand cell 
lines and associated services. 

FACT BOX

EBiSC1 is a not-for-profit iPSC 
depository called European Bank 
for induced pluripotent Stem Cells, 
jointly supported between 2014-
2017 by the Innovative Medicines 
Initiative (IMI) and members of the 
European Federation of Pharma-
ceutical Industries and Associations 
(EFPIA).

Reprogramming of human somatic cells, collected from e.g. skin, blood, or urine samples, 
into induced pluripotent stem cells (iPSC). Differentiation of iPSCs into disease relevant cell 
types to be used for disease pathology understanding and drug screening
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Ny ferielov

AF STATSAUTORISERET REVISOR,  

PARTNER KASPER VINDELEV,  

PKF MUNKEBO VINDELEV 

STATSAUTORISERET 

REVISIONSAKTIESELSKAB

Sidste år vedtog Folketinget en ny ferie-
lov, som træder i kraft den 1. september 
2020. Den nye ferielov vil få stor betyd-
ning for både arbejdsgivere og lønmod-
tagere.

Optjeningsåret og afholdelsesåret i 
den nye ferielov vil fremadrettet have 
samme periode, hvilket betyder, at løn-
modtagere optjener og afvikler sin ferie 
på samme tid. Den nye ferielov sikrer 
blandt andet, at nyansatte kan holde be-
talt ferie det første år efter ansættelse.

I nærværende artikel vil vi sætte fokus 
på de overordnede regler i den nye fe-
rielov, herunder hvilken betydning den 
nye ferielov vil få for arbejdsgivere og 
lønmodtagere. Det bemærkes, at gen-
nemgangen ikke er udtømmende.

Samtidighedsferie

Ifølge den nuværende ferielov er ferien 
forskudt fra optjeningsåret. Optjenings-
året følger kalenderåret fra 1. januar til 
31. december (f.eks. 2018), mens afhol-
delsesåret løber fra 1. maj (året efter) til 
30. april (f.eks. 1. maj 2019 – 30. april 
2020). Der kan dermed gå op til 16 må-
neder fra ferien optjenes, til ferien kan 
afholdes. Der er derfor en stor tidsmæs-
sig forskydning fra, lønmodtagerens op-
tjening af ferie, til den kan afholdes.

I den nye ferielov løber optjenings-
året fra 1. september til 31. august (12 
måneder), og afholdelsesperioden løber 
fra 1. september til 31. december året 
efter (16 måneder). 

Det betyder, at den ferie, som optje-
nes i eksempelvis marts måned, kan af-
holdes allerede i april måned. Afholdel-
sesperioden løber over 16 måneder, og 
lønmodtagere har derfor mulighed for at 
afholde den optjente ferie i yderligere 4 
måneder.

Princippet om samtidighedsferie kan 
betyde, at medarbejderne kan have 
behov for at aftale forskudsferie med 
arbejdsgiveren. I dette tilfælde kan med-
arbejderen afholde ferie, før den reelt er 
optjent. Forskudsferien bliver bagefter 
modregnet i medarbejderens optjening 
af feriedage.

Der vil fortsat være to former for fe-
riebetaling; Ferie med løn og ferietillæg 
for funktionærer henholdsvis ferie med 

feriegodtgørelse for timelønnede, lige-
som der fortsat optjenes 2,08 dage pr. 
måned som hidtil.

Overgangsordning

Indførelse af samtidighedsferie kræver 
en overgangsordning, som kan hånd-
tere en hensigtsmæssig afvikling af ferie 
i overgangsperioden, så overgangen fra 
gammel til ny ferielov sker så smidigt 
som muligt.

Overgangsordningen indebærer, 
at den ferie, der er optjent i perioden 
1. september 2019 - 31. august 2020, 
indefryses. Den optjente ferie kan ikke 
afholdes, og udbetales først når løn-
modtageren forlader arbejdsmarkedet. 
Der er ikke mulighed for at fravige over-
gangsordningen, og det vil derfor heller 
ikke være muligt at udbetale pengene 
til lønmodtageren, eller lade denne af-
holde dobbelt ferie i det første år under 
den nye ferielov.

Indefrysningen af den optjente ferie 
sikrer, at de fleste fortsat kan holde ferie, 
som de plejer, da den ferie som optjenes 
i perioden 1. januar - 31. august 2019 
kan afholdes i perioden 1. maj - 30. 
september 2020. Herefter overgår 
lønmodtageren til den nye ferielov. Løn-
modtageren kan så afholde ferie, der er 
optjent ved samtidighedsferie.

Lønmodtagernes Fond for 
Tilgodehavende Feriemidler

Den ”indefrosne” ferie skal håndteres 
af en nyoprettet fond ”Lønmodtagernes 
Fond for Tilgodehavende Feriemidler”.

Den ferie, som optjenes i perioden 
1. september 2019 - 31. august 2020 
(overgangsperioden), skal indberet-
tes til fonden. Arbejdsgiver kan vælge 
at indbetale de optjente feriepenge, 
eller blot indberette til fonden. Indbe-
retningen skal ske senest 31. decem-
ber 2020. Ved indberetningen skal 
arbejdsgivervirksomheden tilkende-
give, hvorvidt den ønsker at beholde 
feriemidlerne, indtil de forfalder til 
betaling. Der skal ikke afregnes skat af 
feriemidlerne, uanset om midlerne står 
hos arbejdsgiveren eller i fonden. Be-
skatning af feriemidlerne sker først på 



LIFE SCIENCE 1   19 

Isolation of bacteria from tissue in 
8 x 30 ml bottles or 20 x 5 ml vials 
for accurate diagnosis of infectionsfor accurate diagnosis of infectionsfor accurate diagnosis of infectionsfor accurate diagnosis of infectionsfor accurate diagnosis of infectionsfor accurate diagnosis of infections

Kvinderupvej 30 ∙ 3550 Slangerup ∙ Tlf: 4738 1014 ∙ retsch.dk

Mixer 
Mill 
MM 400

det tidspunkt, hvor pengene udbetales 
til medarbejderen.

I perioden frem til udbetaling vil der 
ske en forrentning af de ”indefrosne” 
feriemidler. Beholder arbejdsgiveren 
feriemidlerne, skal midlerne ligeledes 
forrentes (indekseres) svarende til den 
gennemsnitlige lønstigning.

Når medarbejderen forlader arbejds-
markedet, vil fonden give besked til 
arbejdsgiveren om afregning af det 
indekserede feriepengebeløb. Herefter 
vil der ske afregning til medarbejderen 
og Skattestyrelsen. Der kan ikke ske 
afregning direkte fra arbejdsgiver til 
medarbejder.

Den regnskabsmæssige 
feriepengeforpligtelse pr.  
31. december 2019

Indtil nu har virksomhederne kunnet 
vælge mellem to metoder for opgørelse 
af den regnskabsmæssige feriepen-
geforpligtelse; henholdsvis den sum-
mariske (procentsats og samlet lønsum 
for alle medarbejdere) og den konkrete 
metode (ferieregnskab og aktuel løn for 
hver enkelt medarbejder).

Mange virksomheder anvender den 
summariske metode i dag, da den er 
nem at håndtere. Fremadrettet vil den 
summariske metode udgå, da virksom-
hederne løbende skal kunne opgøre 

optjente og skyldige feriedage for hver 
enkelt medarbejder.

Den konkrete forpligtelse skal op-
gøres ved at tage udgangspunkt i den 
enkelte medarbejders faktiske antal op-
tjente feriedage inklusive restferiedage 
på balancetidspunktet ganget med den 
lønomkostning pr. dag, som virksom-
heden belastes med under hver enkelt 
medarbejders afholdelse af ferie.

Begge metoder kan fortsat anvendes 
af virksomheder med balancedag senest 
31. august 2019, men man kan med 
fordel, som forberedelse til bortfaldet 
af den summariske metode, allerede nu 
overgå til den konkrete metode.

Den regnskabsmæssige omlægning 
fra summarisk metode til konkret me-
tode betragtes som en ændring i regn-
skabsmæssige skøn og skal behandles 
som sådan i årsregnskabet.

Såfremt de optjente feriemidler for 
overgangsperioden ikke indbetales til 
fonden, skal forpligtelsen som udgangs-
punkt optages i regnskabet som en 
langfristet gæld. Forpligtelsen reduceres 
løbende i takt med, at virksomheden se-
nere indbetaler feriemidlerne til fonden 
frivilligt, eller når medarbejderne forla-
der arbejdsmarkedet.

For en virksomhed med kalenderårs-
regnskab vil feriepengeforpligtelsen 
pr. 31. december 2019 bestå af tre 
dele.

1)  Resterende saldo for ferie optjent i 
2018

2)  Ferie optjent i perioden 1. januar – 
31. august 2019 (skal afholdes i 2020 
efter de gamle regler)

3)  Ferie optjent i perioden 1. septem-
ber – 31. december 2019 (beløbet 
skal indberettes og ”indefryses”)

Alle ovenstående saldi skal opgøres ef-
ter den konkrete metode. Opgørelsen af 
den optjente ferie i perioden 1. septem-
ber - 31. december 2019 skal indregnes 
som en langfristet gæld i regnskabet 
(medmindre virksomheden vælger at 
indbetale feriemidlerne til fonden).

Kilde: https://www.regeringen.dk/nyheder/aftale-om-ny-ferielov/

Optjeningsperiode Afholdelsesperiode/behandling

Kalenderåret 2018 Afholdes 1. maj 2019 – 30. april 2020

1. januar – 31. august 2019 Afholdes 1. maj – 30. september 2020

1. september 2019 – 31. august 2020 ”Indefryses”

1. september 2020 og frem:
f.eks. 1. september 2020 – 31. august 2021

Samtidighedsferie:
f.eks. 1. september 2020 – 31. december 2021
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Prismodtager fik proteiner til 
at svæve i sæbebobler
Novozymes Prisen 2019 på tre millioner kroner tildeles Carol Robinson for hendes videnskabelige 
gennembrud i brugen af massespektrometri til analyse af proteiner. Hendes metoder bliver i vidt omfang 
anvendt i biotekindustrien og har bidraget til udvikling af nye lægemidler.

Carol Robinsons vej i forskningsverde-
nen har været ganske usædvanlig.

Som laboratorietekniker hos Pfizer 
i Kent, England, arbejdede hun med 
massespektrometri og tog samtidig et 
aftenskolekursus i kemi. Hun opnåede 
et Higher National Certificate, forlod så 
Pfizer for at tage en kandidatgrad i kemi 
og gennemførte derefter en ph.d. ved 
University of Cambridge.

Herefter satte hun sin forskerkarriere 
på pause i otte år for at fokusere på sin 
familie og sine tre børns opvækst.

Da hun vendte tilbage til forskningen 
lagde hun sine kræfter i at analysere 
proteinkomplekser og opnåede at blive 
den første kvindelige professor i kemi 
ved University of Oxford, ét af verdens 
mest respekterede universiteter.

Gennem de sidste to årtier har Carol 
Robinson været én af hovedkræfterne 
bag udviklingen af massespektrometri, 
der er gået fra at være en simpel me-
tode til at måle små molekylers masse 
til at blive en avanceret teknik til at måle 
interaktioner mellem nogle af kroppens 
større makromolekyler.

Hendes forskning har bidraget til at 
øge forståelsen af membranproteiner, 
som spiller en rolle i mange sygdomme 
og tilstande, deriblandt kræft og skizo-
freni.

Et forbillede

Carol Robinson modtager Novozymes 
Prisen 2019 på tre millioner kroner for 
sin enestående indsats. Prisen tildeles 
som en anerkendelse af en banebry-
dende forskningsindsats eller et tekno-
logibidrag, der fremmer udviklingen af 
bioteknologisk videnskab til innovative 
løsninger.

Carol Robinson siger:
“Det er en stor ære at modtage 

denne prestigefyldte pris. Jeg har kig-
get på den imponerende liste over 
tidligere modtagere af denne pris og er 
meget glad for at blive en del af denne 
gruppe.”

Jens Nielsen, formand for Novozymes 
Priskomite, siger:

“Carol Robinson har næsten egen-
hændigt grundlagt et underforsknings-

område inden for massespektrometri, 
proteomik. Hun er en kreativ, innovativ 
og frygtløs forsker og et forbillede for 
alle videnskabsfolk. Hendes dristige 
udforskning af kontroversielle idéer 
har ført til meget frugtbare mainstream 
metoder og har bidraget til at identifi-
cere både nye proteinlægemidler og 
lægemiddel target-interaktioner og har 
ført til udvikling af nyskabende biotek-
nologiske løsninger. Carol Robinson er 
på alle måder en værdig modtager af 
Novozymes Prisen 2019.”

Sæbebobler som beholder

Ét af Carol Robinsons mange resultater 
er opdagelsen af, hvordan man kan ka-
rakterisere proteiner i cellemembraner 
via massespektrometri. Disse er meget 
vigtige mål for lægemidler, men også 
meget svære at undersøge, fordi én del 
af proteinet – inde i cellemembranens 
indre – er vandafvisende, mens andre 
dele af proteinet, der er uden på celle-
membranen, er vandopløselige.

“Vi fandt på at dække dem med en 

OM NOVOZYMES PRISEN

Novozymes Prisen tildeles som en anerkendelse af en ba-
nebrydende forskningsindsats eller et teknologibidrag, der 
fremmer udviklingen af bioteknologisk videnskab til innovative 
løsninger.

Prisen er på 3 mio. kr. Heraf er 2,5 mio. kr. et rådighedsbeløb 
til prismodtagerens forskning, mens 500.000 kr. er til prismod-
tageren personligt.

Prisen uddeles for en overvejende europæisk indsats. En 
prismodtager skal være ansat ved en offentlig eller non-profit 
vidensinstitution i et europæisk land. Der er ingen krav til 
prismodtagerens nationalitet. Prisen uddeles af Novo Nor-
disk Fonden på baggrund af modtagne nomineringer og efter 
indstilling fra fondens Novozymes Priskomite. Enhver kan 
nominere en kandidat til prisen.

OM NOVO NORDISK FONDEN

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende 
fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt 
fundament for den erhvervsmæssige og forsknings-
mæssige virksomhed, som drives af selskaberne i 
Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, 
humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til 
forskning og udvikling, der forbedrer menneskers 
liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har 
fonden uddelt mere end 16 milliarder kroner, primært 
til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og ho-
spitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt 
behandling og forebyggelse af diabetes. Læs mere på 
www.novonordiskfonden.dk.
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sæbe og derefter sende dem igennem 
massespektrometret. Og mirakuløst 
viste det sig så, at sæben dannede et 
gigantisk sæbebobleskjold, der beskyt-
tede dem, så de bliver frigjort intakte i 
gasfasen i deres naturligt foldede form,” 
forklarer hun.

I en serie af skelsættende studier har 
Carol Robinson optrævlet strukturen i 
de proteiner, som skaber vores cellers 
energiressource, ATP, og senere G-pro-
tein-koblede membranreceptorer, som 
er målet for mange lægemidler.

Samlet set bliver mange af de tek-
nikker, som Carol Robinson har opda-
get, nu rutinemæssigt brugt til hurtig 
antistof-karakterisering i lægemiddelin-
dustrien, og de har fremmet brugen af 
antistoffer i behandlingen af mennesker 
med kræft og andre sygdomme.

“Det er fantastisk. Jeg har altid håbet, 
at mine resultater ville kunne bidrage til 
lægevidenskaben,” siger Carol Robin-
son.

OM CAROL ROBINSON

Uddannelse
1982  Doctor of Philosophy, University of Cambridge, Storbritannien
1980  Master of Science, University of Wales, Storbritannien
1979  Graduate of the Royal Society of Chemistry, Medway College of Technology, Kent, Storbritannien
1976  ONC and HNC in Chemistry, Canterbury College of Technology, Kent,  Storbritannien

Seneste akademiske udnævnelser
2009-  Professorial Fellow, Exeter College, Oxford, Storbritannien
2009-  Dr Lee’s Professor of Chemistry, University of Oxford, Storbritannien
2006-2016  Royal Society Research Professorship
2003-2009  Senior Research Fellow, Churchill College, University of Cambridge,  Storbritannien
2001-2009  Professor of Mass Spectrometry, Department of Chemistry, University of Cambridge, Storbritannien
1999-2001  Titular Professor, University of Oxford, Storbritannien

Anerkendelser og udmærkelser 
2018  President of the Royal Society of Chemistry
2017  Foreign Associate of the National Academy of Sciences, USA
2013  Dame Commander of the Order of the British Empire
2009  Fellow of the Academy of Medical Sciences
2004  Fellow of the Royal Society

Udvalgte medaljer og priser
2018  Frank H. Field and Joe L. Franklin Award for Outstanding Achievement in Mass Spectrometry, American Chemical 

Society
2017  Sir Hans Krebs Lecture and Medal, Federation of European Biochemical  Societies
2015  L’Oreal-UNESCO for Women in Science Award
2014  Kaj Linderstrøm-Lang Prize, Carlsberg Forskningscenter
2011  Interdisciplinary Prize, Royal Society of Chemistry
2011  FEBS | EMBO Women in Science Award

Carol Robinson
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INNOVATION CENTER DENMARK, S IL ICON VALLEY

Novo Nordisk Fonden giver life-
science-studerende mulighed for at 
dygtiggøre sig i Silicon Valley

Novo Nordisk Fonden har givet en bevil-
ling på syv mio. kr. til et nyt program, 
der giver danske studerende en unik 
mulighed for at få et femmåneders virk-
somhedsprojekt i en opstartsvirksom-
hed i Silicon Valley i USA, et af verdens 
førende innovationsmiljøer.

Programmet, der er et af de eneste 
af sin art i Danmark, henvender sig til 
studerende på master-niveau inden for 
life-science, ingeniørvidenskab og andre 
relaterede områder.

Formålet er at give de studerende et 
øget kendskab til og erfaring med inno-
vation og entreprenørskab. Sideløbende 
med projektforløbet vil de studerende 
få indblik i pitching, forretningsudvikling 
og andre kundskaber af en række ameri-
kanske eksperter på området.

“Det er rigtig godt, at de studerende 
tager ud i verden og får nye ideer og in-
spiration. Det gør dem stærkere og klo-
gere, og Danmark rigere. Derfor er det 
her projekt fremragende – Silicon Valley 
vil inspirere og udfordre de studerende, 
så de fremover vil se på udfordringer og 
løsninger på nye måder,” siger uddan-
nelses- og forskningsminister Tommy 
Ahlers.

Birgitte Nauntofte, adm. direktør i 
Novo Nordisk Fonden, siger: ”Danmark 
har behov for, at der er flere, der ønsker 
at blive entreprenører. Gennem dette 
program ønsker Novo Nordisk Fonden 
at bidrage til, at flere studerende opnår 
interesse for forskning med kommercielt 
mål samt opnår indsigt i og kompeten-
cer inden for innovation og forretnings-
udvikling og på den baggrund vil vælge 
en karrierevej som entreprenører.”

I alt op til 20 dygtige studerende 
– fem per semester – vil over de kom-
mende to år få mulighed for at komme 
på i et virksomhedsprojekt i Silicon Val-
ley. Det første hold forventes at starte 
i august 2019 og vil blive udvalgt på 
baggrund af indsendte ansøgninger i 
åben konkurrence. Ansøgningsrunden 
forventes åbnet i januar 2019. De stu-
derende vil blive indlogeret sammen 
i USA, og udover dækkede boligom-

kostninger modtager de studerende 
yderligere et stipendie, der skal hjælpe 
dem med at dække deres yderligere 
omkostninger.

Programmet har fået navnet Interna-
tional Innovation Project og er udviklet 
i samarbejde med Innovation Center 
Denmark, Silicon Valley (ICDK), der står 
for programmet, herunder at identificere 
og udvælge relevante virksomheder.

ICDK er et samarbejde mellem Uden-
rigsministeriet og Uddannelses- og 
Forskningsministeriet, der med 12 års 
tilstedeværelsen i Silicon Valley har et 
bredt netværk og en god kontakt til in-
novationsmiljøerne.

Om Innovation Centre Denmark, 
Silicon Valley

Silicon Valley er et af verdens hot-spots 
for innovation og har et helt unikt øko-
system bestående af risikovillig kapital, 
nogle af verdens førende universiteter 
og industrier også inden for Life science. 
ICDK bygger bro mellem Danmark og 
Silicon Valley, både for virksomheder 
og videregående uddannelser og forsk-
ning. ICDK har været i Silicon Valley 
siden 2006.

OM NOVO NORDISK FONDEN

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den 
erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til 
videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i 
samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 16 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutio-
ner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. Læs mere på www.
novonordiskfonden.dk.

Yderligere information
Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, cims@novo.dk
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Kunderne er glade for 
pipetteringsrobotten 
Assist Plus fra Integra
De første fleksible, let betjente og mindre robotter til at hjælpe med det hårde arbejde ved pipettering, 
finder i denne tid vej ud til laboratorierne. Robotterne er med til både at styrke produktiviteten og frigøre 
personale til nye opgaver. Assist Plus skåner de ansatte for nedslidning og reducerer antallet af fejl. 

AF JOURNALIST IB CHRISTENSEN, 

CYPRESS KOMMUNIKATION

En ny pipetteringsrobot med navnet 
Assist Plus fra den schweiziske udstyrs-
producent Integra kan effektivt skåne la-
boratoriepersonalet mod mange kendte 
belastningsskader, der stammer fra de 
ensidigt gentagne bevægelser ved pi-
pettering.

Mange steder pipetterer man i mange 
timer dagligt og hvis man ikke har en ro-
bot, er håndkraft den eneste mulighed. 
Der har gennem årene været meget 
fokus på større robotsystemer til million-
beløb, hvilket mange laboratorier ikke 
har råd til. Med introduktionen af Assist 
Plus kan man komme i gang til en meget 
rimelig pris.

Ved at automatisere nogle af proces-
serne, kan personalet koncentrere sig 
om andre opgaver, der kan skabe mer-
værdi. Totalt set ventes automatisering 
med robotter som Assist Plus til multika-
nal pipetter også at styrke laboratorier-
nes produktivitet, ligesom det er sket i 
industrien. 

Arbejdet med blandt andet 384 
brøndplader og meget små voluminer 
kan være en udfordring i forhold til 
håndholdte multikanal pipetter. Ved at 
anvende Assist Plus, kan man undgå 
fejlpipetteringer og øge arbejdsflowet.

Dandiag A/S i Ishøj, som er enefor-
handler af det schweiziske udstyr til 
væskehåndtering, lancerede Assist Plus 
i november 2018. Siden har virksomhe-
den modtaget positive tilbagemeldinger 
fra laboratorier, der automatiserer deres 
pipetteringsopgaver. Flere laboratorier 
har nu afprøvet robotten i praksis under 
daglige produktionsforhold og erfarin-
gerne fra disse laboratorier, med mange 
og rutineprægede pipetteringsopgaver, 

er særdeles lovende, fastslår salgschef 
Kirsten Thuesen fra Dandiag A/S.

Der automatiseres mere og mere og 
den lille robot, er meget populær:

– Jeg tror ikke, at laboratorierne 
ønsker at spare arbejdspladser, men 
at opnå en bedre udnyttelse af deres 
medarbejdere, så de kan udføre mange 
andre opgaver, der ikke slider så hårdt 
og ensidigt på dem rent ergonomisk.

Let at programmere

– Integra er en stor, innovativ produ-
cent, der fokuserer meget på ergonomi. 
De har virkelig fokus på god ergonomi, 
lægger vægt på brugervenlighed og 
er rigtigt gode til at modtage feedback 
fra brugere og forhandlere, samt se om 
kundernes ønsker kan lade sig gøre, 
siger Kirsten Thuesen.

Ved automatisering tænkes ofte på 
store opgaver med programmører invol-
veret, men det er ikke nødvendigt med 
Assist Plus, da det tilhørende Vialab 
program har en meget enkel og intuitiv 
brugerflade med gode beskrivelser samt 
tegn og illustrationer.

Det er også muligt at programmere 
direkte på pipetterne, hvilket gør løsnin-
gen fleksibel for mange brugere.

Rigtig mange er blevet overraskede 
over, hvor let robottens software er at 
arbejde med.

Brugerne kan intuitivt forstå, hvad de 
skal gøre. Man kan også lave brugerspe-
cifikke og mere indviklede programmer, 
men den let betjente software er opbyg-

FIRMAPROFIL
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Din partner indenfor salg, service og 
kalibrering af laboratorie- og pipetteringsudstyr

Features
    • Fyldning af plader
    • Fortyndingsrækker
    • Plader fra 12 til 384 brønde
    • Automatisk spidspåsætning
    • Automatisk spidsafskydning 
    • Racks til forskellige størrelser rør
    • Programmering via PC
    • Mulighed for cooling & heating

Med Assist Plus bliver rutine pipetterings-
opgaver lettere og ensartet

Kontakt os på +45 4343 3057 for mere information 

www.dandiag.dk

SAML DINE AKKREDITEREDE KALIBRERINGER 
AF VÆGTE, PIPETTER & BURETTER HOS OS 

DANAK har godkendt Dandiag (lab nr. 490) til at udføre 
akkrediterede kalibreringer af buretter. Det betyder, at vi kan 
tilbyde dig, at stå for dine akkrediterede kalibreringer på dine 
vægte, pipetter og buretter - så behøver du kun henvende 
dig ét sted, når du har behov for service og kalibrering. 

NYT AUTOMATISERINGS-
INSTRUMENT FRA 
INTEGRA
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get, så man også kan løse komplicerede 
opgaver med standardsoftwaren.

Man kan først simulere indtastnin-
gerne og på skærmen se, hvad maski-
nen vil gøre. Det er hurtigt og let at kon-
trollere, om man har lavet sit program 
rigtigt. Man kan også printe sit program 
ud, så man kan bruge det som doku-
mentation for, hvad maskinen er blevet 
bedt om.

Den helt rigtige maskine

Den første Assist blev lanceret for 5 år 
siden og markedets respons var positiv, 
men mange savnede funktioner som 
væskeoverførsel fra plade til plade, rør 
til plade og at maskinen kunne skifte 
spidser. Alle ønsker er kommet med i 
den nye, forbedrede version.

Assist Plus robotten er næsten fuld-
automatisk. Den kan selv sætte spidser 
på samt skyde dem af. Den kan arbejde 
med Integra Viaflo 4, 6, 8, 12 og 16 
kanals pipetter samt de unikke Voyager 
pipetter, med automatisk tip-spacing. 
Ofte har man brug for at kunne bevæge 
sig mellem forskellige matrix, og dette 
gøres ofte med en enkelt kanal pipette. 
Med kombinationen af Assist Plus og 
Voyager pipetterne, kan man komme 
fra rør og over i plader, da robotten kan 
indstille afstanden mellem kanalerne 
automatisk.

Assist Plus kan bruges til fyldning af 
enten hele plader, delvis fyldning eller 
kundespecifik opsætning for udsåning 
i plader, både horisontalt og vertikalt. 
Ligeledes kan den anvendes ved celle-
udsåning, fortyndingsrækker, dispense-
ringer og PCR-arbejde.

– Vi forventer den kommer til at stå 
i rigtigt mange mindre og større virk-
somheder og vi har allerede solgt flere. 
Laboratorierne har lynhurtigt taget den 
til sig der, hvor man laver fortyndings-
rækker, blander meget og hele tiden 
skifter spidser og ændrer formater fra 
rør til plade.

Et tigerspring i automatisering

– Det er et af de første steps i automati-
sering indenfor mindre laboratorierobot-
ter, hvor man kan skåne arme og hæn-
der samtidig med at øge effektiviteten 
og ensarte arbejdet. Der er meget fokus 
på mere automatisering på laboratori-
erne og derfor også øget efterspørgsel 
på robotter.

Udviklingen indenfor laboratoriever-
denen går også stærkt, så behovet æn-
drer sig hele tiden. Med Assist Plus, har 
man en stor fleksibilitet, da man let kan 
arbejde i nye formater, ved simpelthen 
at købe en ny pipette i stedet for et helt 
nyt udstyr.

De typiske kunder til robotten er 
laboratorier, der udfører alt lige fra ruti-
neopgaver til forskning, så det er blandt 
andet hospitaler, universiteter, biotek og 
pharma virksomheder, den nye robot er 
relevant for.

Vi har ventet med længsel på en min-
dre, avanceret og lettilgængelig robot, 
som kan passe på et almindeligt labora-
toriebord eller i en LAF-bænk, hvis man 
skal arbejde sterilt. Assist Plus opfylder 
også disse ønsker, da den er flytbar og 
ikke kræver særlig meget plads. Vi har 
fået tilbagemeldinger, om at den er tids-
besparende, og let kører opgaverne så 
laboratorierne undgår at involvere flere 
medarbejdere i den enkelte proces. Ro-
botten minimerer også antallet af men-
neskelige fejl i forhold til at pipettere 
manuelt.

Fokuserer på bedre ergonomi

I Dandiag A/S ser vi meget på ergonomi 
og brugervenlighed hos kunderne. As-
sist Plus løsningen gør, at man kan nøjes 
med at sende pipetten til kalibrering og 
ikke skal sende hele robotten afsted. 
Assist Plus basen skal umiddelbart ikke 
kalibreres, men blot serviceres hvilket 
kan ske hos kunden.

Vi får en del feedback fra brugerne, 

som vi giver videre til Integra, der er 
meget åben og gerne går i dialog for 
at videreudvikle på basis af kundernes 
feedback. Det sker ofte i form af soft-
wareopdateringer som kunderne kvit 
og frit kan downloade og bruge. Men 
også hardware bliver udviklet efter kun-
despecifikke henvendelser, hvis det er 
muligt.

For at minimere de manuelle pipet-
teringer, vil det være nærliggende at 
kigge på Assist Plus og de muligheder, 
der ligger for at skabe bedre ergonomi 
for brugerne i længden. Der er både i 
offentlige og private laboratorier fokus 
på at skabe bedre ergonomi, men spe-
cielt priserne på de store robotløsninger 
har været en forhindring for nogle. Med 
større fleksibilitet, brugervenlighed 
og til en fornuftig pris, er det muligt at 
skabe bedre ergonomi med Assist Plus.

Salg, rådgivning og vejledning

Dandiag A/S er en dansk familieejet 
nichevirksomhed inden for håndtering 
af væskeinstrumentering, kalibrering 
og service med høje krav til viden. Virk-
somheden ønsker at sælge, men også i 
høj grad at rådgive og vejlede kunderne 
til de rigtige produkter og serviceydel-
ser. Vi er kendt for vores viden omkring 
pipetter samt service og kalibrering af 
disse, samt vores kurser omkring pipet-
teteknik og ergonomi. Men gennem de 
sidste år har vi udvidet sortimentet til 
også at inkludere både vægte og van-
danlæg til laboratorie brug. Ligeledes 
har vi udvidet vores akkreditering, så vi 
i dag er DANAK akkrediteret (nr. 490) 
til at kalibrere pipetter, vægte samt bu-
retter. Kurser i valg af vandanlæg samt 
vejeteknik er også noget vi nu tilbyder 
vores kunder.

Vi stiller vores QA, teknisk leder samt 
dygtige teknikere til rådighed for kun-
derne. De kan hjælpe med alt indenfor 
rådgivning til udarbejdelse af specifika-
tioner, kalibreringsniveauer og service. 

Salgschef Kirsten Thuesen,  
Dandiag A/S
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Years of experience servicing biotech companies 
with dedicated expertise. 
 
 
 
 
Contact Kasper Vindelev (partner)  k.vindelev@pkf.dk  Tel (+45) 40 81 16 69 
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RENRumFra de rå gulve og vægge - til den daglige driFt

den komplette leverandør

Udstyr:
  	 LAF	kabinetter
  	 Partikeltællere	
  	 Renrumsartikler
   Air showers 
   UDF 
  	 Isolatorer
   RABS 

ydelser: 
   Rådgivning
  	 Projektledelse	
   Service
  	 Installation
  	 Test
  	 Kvalificering

Med	en	bredde	og	kompetence	som	ingen	andre	leverandører	
kan	vi	være	med	hele	vejen	fra	projekteringsfasen	over	installation,	

test,	drift	–	til	det	daglige	forbrug	af	renrumsartikler.	


