Branche

Biopeople
– det danske innovationsnetværk
Af Christian K. Thorsted

B

iopeople er det danske innovationsnetværk inden
for biosundhed og skal fungere som en vigtig brobygger og matchmaker mellem offentlige og private virksomheder inden for forskning og udvikling på
det biomedicinske område. Målet er, at deltagerne i netværket skal dele erfaringer, udvikle nye initiativer og
igangsætte markante og gerne internationalt orienterede og finansierede projekter
»Biopeople skal være med til at etablere erhvervssamarbejder, der skaber innovation og vækst i danske
virksomheder og uddannelses- og vidensinstitutioner.
Det gør vi ved at samle de forskellige aktører inden for
health & life sciences og ved at arbejde med matchmaking – fx at finde den rette forsker eller virksomhedspartner – og videndeling mellem private virksomheder,
universiteterne og regionerne. Vi har en stærk tro på, at
innovationsnetværket har en væsentlig betydning som
medspiller i initiativer, der har til formål at udvikle og
skabe nye erhvervsmæssige styrkepositioner i samfundet,« forklarer Per Spindler, direktør for Biopeople.
Biopeople er forankret på Københavns Universitet og
er etableret og medfinansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. I alt er der 22 nationale innovationsnetværk og partnerskaber, som tilbyder virksomheder
hjælp til matchmaking, adgang til relevant viden og
forskning samt hjælp til at realisere konkrete innovationsprojekter.
»Vi skaber mødesteder for private virksomheder og
offentlige institutioner inden for områderne farma, biotek, mediko samt sundhedsfremmende egenskaber af
fødevarer. Via Biopeople kan virksomheder, universiteter, hospitaler og andre vidensinstitutioner udveksle viden og indgå i samarbejdsprojekter. Gennem konferencer, events, faglige netværk og workshops skaber vi mødesteder for virksomheder og forskere. Samtidig kan
virksomhederne via Biopeople få støtte til at formulere
ideer, ansøgninger og gennemføre innovationsprojekter,« fortæller Per Spindler.
Han fremhæver, at Biopeople arbejder nationalt og
på tværs af fagskel og de etablerede siloer. »Men Biopeople har også et internationalt udsyn, der skaber
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Vi kan arbejde sammen med erhvervslivet om matchmaking, videndeling og
egentligt forskningssamarbejde.

Biopeople skal fremme innovation og vidensbaseret
vækst ved at bringe forskere og interessenter sammen
på tværs af discipliner, sektorer og offentlig-private
grænser. Nogle af de vigtigste aktører fortæller her
om baggrunden og målene for Biopeople.
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Konkrete Biopeople-projekter

Biopeople består af syv personer – en direktør, en sekretær og fem Science Liaison Officers. Fra
venstre: Per Spindler, Thomas Schou Larsen, Jette Claville, David Featherston, Elias Zafirakos, Niels
Westergaard og Sofie Labrosse

samarbejder på tværs af landegrænser
og bidrager med viden, som styrker innovationen.«
Store og små virksomheder bliver gratis tilknyttet innovationsnetværket som
medlemmer, fx som deltagere i Biopeople Community. Her får man et månedligt nyhedsbrev, opdateringer på Biopeople’s projekter og direkte invitationer
til arrangementer.
Noget tyder på, at Biopeople har fundet den rigtige formel for innovation. I alt
fald blev netværket sidste år stemt ind
som nummer to i den internationale konkurrence, ”NGP Cluster Excellence Conference” og kan dermed bryste sig af at
være et af de bedste innovationsprojekter i Nordeuropa
KU: Vigtig facilitator
Sven Frøkjær, prodekan for myndighedsog erhvervssamarbejde ved Københavns
Universitet, er næstformand for Biopeople. Han forklarer, at universitets
langvarige engagement i bl.a. Biopeople
understeger den betydning, som universitetet lægger i innovationsnetværkenes
rolle som facilitator for offentlig-privat
samspil til gavn for samfundsudviklingen.
»Københavns Universitet har som en
af sine målsætninger at indgå forpligtende strategiske samarbejder med nationale og internationale samarbejdspartnere
for at øge sin spændvidde, styrke forskning og uddannelse og dermed forbedre
konkurrenceevnen. Det sker ved at have
kontakt med alle stærke forskningsaktive
miljøer inden for universitets faglige om-
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råder, i erhvervslivet og i øvrige institutioner og andre offentlige instanser. Derfor
indgår vi i gensidigt forpligtende samarbejder via netværk, hvor vi kan arbejde
sammen med erhvervslivet om matchmaking, videndeling og egentligt forskningssamarbejde.«
Naturlig interaktion
Sundhedsstyrelsen – tidligere Lægemiddelstyrelsen – er gået ind i innovationsnetværket for at kunne høste værdifuld
viden til sine medarbejdere om, hvad der
sker på de naturvidenskabelige og lægemiddelfaglige forskningsfelter og for selv
at kunne bidrage med viden om de Europæiske regulatoriske myndigheders krav
til lægemiddeludviklingen.
»Som chef for en af Sundhedsstyrelsens lægemiddelenheder ser jeg det som
naturligt, at en offentlig myndighed har
en sådan internaktion med både den akademiske verden og lægemiddelindustrien i en fælles interesse om at opdage og
udvikle nye lægemidler nationalt og internationalt til vores fælles bedste,« siger Steffen Thirstrup, enhedschef, Lægemiddeludvikling og – evaluering, Sundhedsstyrelsen.
Han er medlem af styregruppen for
Biopeople.
Styrker kompetenceniveauet
Lif Uddannelse og Medicademy, som uddanner ansatte i lægemiddelindustrien,
er også engageret i Biopeople.
»Lif Uddannelse og Medicademy er
baseret på tætte samarbejdsrelationer

Horizon 2020: Omhandler aktiviteter
til at få flere EU-midler til Danmark inden for Biopeoples indsatsområder.
Der vil være en særlig indsats i forhold
til at få små og mellemstore virksomheders SMV’ere til at deltage i EU finansierede projekter.
EUPATI; European Patients Academy
on Therapeutic Innovation
Et fem årigt pan-europæisk project
som omhandler uddannelse at patienter til at være mere aktive spillere i udvikling af nye og innovative lægemidler. Her spiller Biopeople en central
rolle i udviklingen af undervisningsmateriale.
SHARE; Synergy in Human Animal Research
Et tværfagligt samarbejde mellem
SUND og LEO, Lundbeck og Novo. Dette initiativ har til formål at skabe synergi mellem forskning i menneskeog dyresygdomme for at udvikle en innovativ og integreret tilgang med henblik på bedre udvikling af lægemidler
og behandlinger af mennesker og dyr
Yderligere information om Biopeople
kan fås på www.biopeople.dk

med universiteter, styrelser, virksomheder og innovationsnetværk. Vi har i længere tid været konsortiepartner med bl.a.
Biopeople i samarbejdet om at etablere
et dansk koordinationskontor for en ny
Europæisk Master uddannelse i Medicines Regulatory Affairs under det offentlig-private partnerskabsprojekt «Innovative Medicines Initiative». Samarbejdet
er til gavn for alle parter og medvirker til
at styrke kompetenceniveauet til gavn for
såvel industri som samfundet generelt,«
siger Henrik Køhler Simonsen, chef for Lif
Uddannelse, Lif Udstilling og Medicademy.

