Danish Life Science Cluster – er det en game changer?
Life Science Law DK inviterer dig til virtuelt seminar om Danmarks nye Life Science Cluster,
mandag den 12. april 2021, kl. 09.00-10.30 (via Microsoft Teams)
Danmarks nye nationale erhvervsklynge for life science og velfærdsteknologi blev officielt stiftet som
forening under navnet Danish Life Science Cluster (DLSC) i november 2020. Formålet med den nye
klynge er at styrke samarbejdet om overførslen af den store forskningsindsats og vidensproduktion af
høj kvalitet, der skabes på universiteterne, i klinikkerne, på de teknologiske institutter og øvrige uddannelsesinstitutioner, så det i langt højere grad kan blive til nye innovationer og kommercielle løsninger
og produkter i nye og eksisterende virksomheder
Bag Danish Life Science Cluster står et unikt partnerskab mellem nuværende klyngeorganisationer,
fem universiteter, Københavns Universitet, DTU, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk
Universitet, fem GTS-institutter, FORCE Technology, Bioneer, Alexandra Institute, Teknologisk Institut, DHI, de fem danske regioner, de danske kommuner samt Lif, DI, DE, Dansk Biotek, Medicoindustrien og Danish Care, der tilsammen repræsenterer mere end 500 både små og store virksomheder i
sektoren.
Deltag i det virtuelle møde den 12. april og få en præcis forståelse for idegrundlaget bag etableringen
af DLSC og den kringlede vej mod stiftelsen. En af idekvinderne bag DLSC, Koncernchef i Lif og
netop afgået formand for DLSC, Ida Sofie Jensen, samt Sekretariatschef for DLSC, Thomas Rosenfeldt, vil fortælle os, hvorfor DLSC bør blive en game changer i forhold til den kommercielle forløsning
af innovation i Danmark og hvordan klyngen vil opfylde de operationelle og strategiske målsætninger
på et par af de faglige indsatsområder (agilitet, digitalisering og sundhedsdata).
Program
09.00–09.05

Introduktion v/ Life Science Law DK

09.05–09.45

Danish Life Science Cluster, baggrund, formål og ambitionen v/ Koncernchef for
Lif Ida Sofie Jensen

09.45–10.25

Danish Life Science Cluster, organisationen, processer og fremtiden v/ Thomas
Rosenfeldt

10.25–10.30

Afrunding v/ Life Science Law DK

Målgruppe
Arrangementet henvender sig til jurister og alle der arbejder i life science industrien. Invitér også gerne
din kollegaer eller andre i dit netværk med interesse for life science industrien.
Tidspunkt

Mandag den 12. april 2021, kl. 09.00-10:30, virtuelt via Microsoft Teams (link til Teams udsendes få
dage inden arrangementet til alle tilmeldte).
Tilmelding
Tilmelding skal ske senest den 9. april 2021 ved e-mail til Lone Petersen, LOPE@bechbruun.com. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Kursusbevis
Da arrangementets varighed er mindre end 3 lektioner udstedes der ikke kursusbevis.
Om Life Science Law DK
Life Science Law DK er en uafhængig forening, der har til formål at fremme udviklingen af de juridiske
rammevilkår for life science industrierne i Danmark. Foreningen repræsenterer ingen særinteresser og
er ikke tilknyttet firmaer, interesseorganisationer eller institutioner. Foreningen blev stiftet i september
2016 og medlemskab er åbent for fysiske personer, der efter bestyrelsens skøn i væsentlig grad beskæftiger sig med emner, som er omfattet af foreningens formål. Via konkrete aktiviteter øger foreningen
kendskabet til life science industriernes relaterede kommercielle og strategiske valg og de særlige kontrakter, som er karakteristiske for life science industrierne. Aktiviteterne omfatter navnlig større arrangementer, foredrag, debatter, netværksinitiativer og vidensdeling. Foreningen ledes af en bredt sammensat bestyrelse, bestående af repræsentanter for de forskellige interessenter inden for life science industrierne i Danmark. Se www.lifesciencelaw.dk for oplysninger om kommende arrangementer, medlemsskab mv.

Vi glæder os til at se dig,
Bestyrelsen
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