
 

  

Invitation til deltagelse i debat på Folkemødet 

Taber vi til Sverige, igen? 
 

Dato og tid: 

 

Lørdag den 16. juni kl. 13.30 på Advice/Scenen (B1) 

  

Formål: 

 

 

 

 

Debat om start-ups i dansk Life Science. Hvilke initiativer kan iværksættes henholdsvis i erhvervslivet 

og politisk for at sikre, at Danmark påtager sig førertrøjen, når det kommer til Life Science start-ups? 

Debatten er arrangeret i samarbejde mellem Fonden for Entreprenørskab og 

lægemiddelvirksomheden Bristol-Myers Squibb.  

Resumé: Fra Zlatan til Zara Larsson. Svenskerne kan noget med talent. Men det er ikke kun i fodbold og 

popmusik, de er bedre til at nurse unge talenter. Der er også grønnere på den anden side af Øresund 

for iværksættere og start-up-virksomheder. I hvert fald, når det kommer til medicinal-, biotek- og 

medico-branchen. Alene i 2017 blev 36 virksomheder fra denne branche børsnoteret i Sverige – 

heriblandt var to af dem danske (2curex og Initiator Pharma).  

 

I november 2017 blev Orphazyme det første danske biotekselskab, der gik på børsen i København 

siden 2010. Noget må vi gøre for at undgå at tabe til Sverige igen, men hvad? Toppolitikere, danske 

Med-Tech-iværksættere og eksperter stiller skarpt, når vi spørger, hvordan vi sikrer, at fremtidens Novo 

Nordisk også er dansk. 

 

Deltagere: 

(forslag) 

 

 

 

▪ MF’er Peter Hummelgaard, Socialdemokratiet 

▪ Erhvervsminister Brian Mikkelsen, Det Konservative Folkeparti 

▪ Anders Thelborg, administrerende direktør, Bristol-Myers Squibb 

▪ Christian Vintergaard, CEO, Fonden for Entreprenørskab 

▪ Peter Huntley, Direktør, Medicoindustrien 

▪ Lars Tvede, Investor 

  

Konceptet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cases: 

 

 

 

 

 

 

Moderator: 

(forslag) 

Debatten har form af en undersøgende og inddragende samtale, hvor panelisterne beriger og 

udfordrer hinanden med inputs og fagspecifik viden. Debatten kan struktureres i følgende temaer: 

 

1. Hvilke erhvervsmæssige potentialer gemmer sig i life-science-sektoren? Hvorfor er det 

vigtigt for Danmark at fokusere på innovation i life science, fx i forhold til muligheder for 

jobskabelse, eksport og vækst?  

2. Hvad kan man gøre erhvervspolitisk for at skabe de bedste rammevilkår inden for dansk life 

science? 

3. Hvad kan branchen gøre for at skabe de bedste rammevilkår for iværksættere og startups? 

 

Debatten vil blive suppleret af tre konkrete cases/eksempler:  

 

▪ Ole Thastrup, adm. direktør i 2curex, der blev børsnoteret i Sverige.  

▪ Anders Hinsby, adm. direktør og medstifter Orphazyme, der blev børsnoteret i Danmark. 

▪ Martin Malmsten, leder af kurset Entrepeneurship in Pharmaceuticals på KU, erfaring med life-scince-

start-ups i både Danmark og Sverige. 

 

▪ Malou Aamund, Google Denmark 

 

Kontakt- 

person: 

Christina Terpager, Bristol-Myers Squibb, christina.terpager@bms.com 

Martin Vith Ankerstjerne, Advice, martin.a@adviceas.dk 

  

Tags: Life Science, entreprenørskab, forskning, sundhed, fremtid, entreprenør, innovation, vækst, start-ups.  
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