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Formål 

Dagens bestyrelsesmøde afholdes ved Novo Nordisk i Bagsværd, og mødet indledes 

med en præsentation og drøftelse af Hovedstadens erhvervsfyrtårn inden for life sci-

ence. Novo Nordisk er en aktiv partner i erhvervsfyrtårnet, hvor CEO, Lars Fruer-

gaard Jørgensen bl.a. er formand for det styrende organ i konsortiet. Derudover er 

Vice President og General Manager i Novo Nordisk, Island og Danmark, Jeppe The-

isen, konsortiets ene repræsentant i erhvervsfyrtårnets partnerskab. 

 

Baggrund 

Erhvervsfyrtårnet life science har ambitioner om, at Hovedstaden skal være verdens 

førende sundhedsmetropol, hvor virksomheder og det offentlige arbejder sammen om 

at udvikle innovative løsninger inden for life science og velfærdsteknologi. I første 

omgang er målet at gå ind i den globale kamp mod overvægt, og på længere sigt skal 

der udvikles innovative løsninger, der fx kan gavne kronikere, psykiatriske patienter 

og ældre i hele landet. En central del i erhvervsfyrtårnet er de stærke offentlige-pri-

vate samarbejder, som er nødvendige for at skabe et godt miljø for nyskabende sund-

hedsløsninger, der er udviklet på tværs af private virksomheder, sundhedsvæsenet, 

startup-virksomheder, forskningsmiljøer, videninstitutioner, offentlige instanser 

og SMV´er. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse besluttede på mødet den 2. februar 

2022 at støtte hovedstadens erhvervsfyrtårn med 82,4 mio. kr. fra REACT-EU. Ud-

over bevillingen med REACT-EU-midlerne, kommer partnerskabet med en privat 

medfinansiering. Novo Nordisk Fonden forventer blandt andet at investere 100 mio. 

kr. i indsatser, der er relaterede til fyrtårnet. 

 

Punktet indledes af Vice President og General Manager i Novo Nordisk, Jeppe The-

isen, som vil byde bestyrelsen velkommen og kort fortælle om, hvilken rolle Novo 

Nordisk spiller i erhvervsfyrtårnet samt hvilke potentialer, de ser. Dernæst fortsætter 

punktet i panelformat, hvor direktør for Danish Life Science Cluster, Diana Arsovic 

Nielsen og direktør i Erhvervshus Hovedstaden, Katrine Paaby Joensen giver deres 

respektive perspektiver på aktiviteterne og potentialerne i fyrtårnet, herunder for 

SMV’erne.  

 

Bestyrelsen kan stille spørgsmål til deltagerne fra Hovedstadens fyrtårn. 
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