
EU-miljoner till dansk-svenskt samarbete för att utveckla banbrytande forskning 

 

Med hjälp av nya EU-miljoner ska ett dansk-svenskt samarbetsprojekt i Greater Copenhagen, 

som omfattas av Skåne och Halland i södra Sverige och östra Danmark, göra det möjligt att 

stärka regionens forskning inom mikrobiom, ett område som handlar om kroppens 

mikroorganismer.  

 

Initiativet kommer från Greater Copenhagen Committee och en projektgrupp bestående av 

klusterorganisationen Medicon Valley Alliance, Copenhagen Capacity och Invest in Skåne. I 

den gemensamma projektpotten finns totalt EUR 2 378 757 varav hälften kommer från EU-

programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Projektet löper under tre år med start i 

september 2019. 

 

Mikrobiom är ett av de mest lovande forskningsområden inom life science, som har 

potential att revolutionera behandlingar av olika folksjukdomar såsom vissa typer av cancer, 

diabetes och reumatism.   

 

”Jag ser fram emot denna gemensamma satsning som ska få internationella forskare och 

forskningsinstitut till vår region, inte minst för att det är ett så viktigt område. Initiativet är 

ett gott exempel på vårt täta samarbete för att utveckla nya styrkeområden och främja 

tillväxt i Greater Copenhagen, säger Frank Jensen, ordförande i Greater Copenhagen 

Committee.  

 

I Medicon Valley, regionens life science-kluster, ligger forskningen inom mikrobiom i 

europeisk toppklass. Målet med projektet är att stärka positionen ytterligare genom att få 

internationella life science-företag med forskningsaktiviteter inom mikrobiom till Greater 

Copenhagen samt att rekrytera utländska talanger till forskningstjänster på universiteten, 

universitetssjukhusen och privata företag.  

 

” Mikrobiomforskningen är ett nytt och viktigt område där Medicon Valley har stor potential 

att ta en ledande position internationellt. Genom ett gränsöverskridande samarbete mellan 

Skåne och Danmark för att attrahera investeringar, företag och spetskompetens till regionen 

vill vi stärka detta forskningsområde ytterligare”, säger Ulrika Ringdahl, VD på Invest in 

Skåne.   

 

Petter Hartman, VD på klusterorganisationen Medicon Valley Alliance som är 

medinitiativtagare till ett redan existerande dansk-svenskt mikrobiomnätverk instämmer: 

 

”Medicon Valley är redan Nordens starkaste life science-kluster. Om vi ska behålla och 

vidareutveckla klustrets höga nivå, måste vi fokusera på de områden där det finns goda 

förutsättningar att nå framgång. Mikrobiomforskningen är ett sådant område, säger Petter 

Hartman.   

 

En internationell satsning på mikrobiomområdet kan även gagna andra forskningsområden 

där Medicon Valley utmärker sig globalt, t ex bakteriologi, metabolism/diabetes, onkologi, 

livsmedel/fermentering och proteinforskning/bioinformatik. Exempel på ledande företag i 

regionen är danska Chr. Hansen, Danisco, DuPont och Novozymes samt svenska Biogaia och 



Probi, som står för cirka 80% av världsmarknaden för probiotika som innehåller levande 

bakterier för att ändra bakteriefloran i bland annat tarmarna.  

 

För mer information, kontakta: 

 

Medicon Valley Alliance: VD, Petter Hartman, ph@mva.org, tel. +45 23 71 55 77 

 

Invest in Skåne: Ulrika Ringdahl, CEO, ulrika.ringdahl@skane.com, tel. +46 768 89 06 65 

 

Copenhagen Capacity, PR & Public Affairs Manager, Bjarke Bille Hal, bbh@copcap.com, tel. + 

45 42 61 42 66 

 

Greater Copenhagen Committee: Press- och kommunikationsansvarig Jens Thomsen, 

jet@greatercph.com, +45 21 28 65 60 

 


