Lifescience - Life Science Cluster Denmark
Life Science klyngen favner områderne lifescience og velfærdsteknologi og dækker hele værdikæden inden
for lægemidler og bioteknologiske præparater og medicoprodukter. Velfærdsteknologi omfatter tekniske
og digitale hjælpemidler og løsninger inden for f.eks. ældre-, social- og sundhedsområdet. Klyngen arbejder
for at omsætte den unikke danske forskning og viden inden for lifescience og velfærdsteknologi til nye og
bedre kommercielle løsninger til gavn for virksomheder, sundhedsvæsen, kommuner og borgere i hele
Danmark.
Life Science Cluster Denmark har hovedsæde i København og regionale hubs i Aalborg, Aarhus og Odense.
Både virksomheder, vidensinstitutioner, kommuner og region er engageret i dette erhvervsområde i
Sjællandsregionen, hvilket skaber grundlag for en markant indsats i regionen.
Regionsrådet har bevilget 2,5 mio. kr. årligt til medfinansiering af et klyngekontor i Sjællandsregionen. Der
er lagt op til to aktivitetsspor i regi af Life Science-klyngen i Sjællandsregionen.
Et aktivitetsspor omkring erhvervsudvikling i tilknytning til Knowledge Hub Zealand og
bioproduktionsmiljøet i Kalundborg. Her vil indsatsområdet være lifescience produktion, herunder i
særdeleshed opskalering samt digitalisering og AI i lifescience produktion og industriel bæredygtighed i
lifescience produktion. Det andet aktivitetsspor omhandler sundhedsinnovation og velfærdsteknologi med
fokus på ”Home Diagnostics”, i tilknytning til Nykøbing F. Sygehus og FIERS (Fonden for Innovation og
Erhvervssamarbejde i Region Sjælland) i Athena-Huset.
Finansieringen fra hhv. KKR Sjælland og Region Sjælland muliggør, at der kan ansættes medarbejdere, som
får regional forankring i hhv. Kalundborg og Nykøbing F. og dermed både kan sikre en bred geografisk
forankring af DLSC’s indsatser og en bred indholdsmæssig forankring inden for lifescience og
velfærdsteknologi. Kalundborghubben vil have fokus på opskalering af nye lifescience- og bio solutionsprodukter for virksomheder i hele regionen. Mens Nykøbing F. hubben vil have fokus på udvikling af
fremtidens sundhedsvæsen via nye teknologiske løsninger. Der vil blive bygget bro mellem de to
aktivitetsben gennem fælles fundraising og vidensspredningsaktiviteter, hvor det giver mening, at tænke
hele værdikæden sammen.
Den regionale hub i Kalundborg vil arbejde målrettet for, at det økosystem af SMV’er der vil opstå omkring
opskaleringsfaciliteter, hvor de vil etablere deres første kommercielle bioproduktion, fastholdes i regionen
igennem hhv. udvikling af deres netværk til store virksomheder og udvikling af deres teknologi og
forretning igennem deltagelse i relevante projekter. Herunder projekter finansieret af private fonde,
Innovationsfonden, og EU.
Endvidere vil Kalundborghubben drive et fermenteringsnetværk for alle virksomheder i regionen, der
bruger fermentering som grundlæggende produktionsmetode.
Der lægges op til, at den regionale hub i Kalundborg vedr. lifescience produktion, etableres med en
kommunal medfinansiering på samlet 1 mio. kr. årligt i 2021-2024. Kalundborg Kommune påtager sig som
leadkommune en medfinansiering på 500.000 kr./år, mens de resterende 500.000 kr. fordeles på de øvrige
kommuner efter befolkningstal.
Dog kan filialen først etableres ultimo 2021, hvorfor leadkommunen påtager sig at dække omkostningerne
her og de øvrige kommuner skal derfor blot medfinansiere i perioden 2022-24.

