
   

   

 

PRESSEMEDDELELSE FRA MEDICON VALLEY ALLIANCE 

 

Nye bestyrelsesmedlemmer i Medicon Valley Alliance 

Hjalte Aaberg (47 år), direktør i Region Hovedstaden, er trådt ind i bestyrelsen hos Medicon Valley Alliance 

(MVA), medlemsorganisation for medicinal-, biotek- og medicovirksomheder, universiteter og hospitaler i 

Øresundsregionen. 

Hjalte Aaberg afløser i MVAs bestyrelse den tidligere koncerndirektør i Region Hovedstaden, Kim Høgh, 

som er ny adm. direktør i Hjerteforeningen. Hjalte Aaberg ser frem til at arbejde for Medicon Valley i en 

regional og international kontekst. Han peger på en nylig offentliggjort OECD-rapport, som slår fast, at der 

er et uudnyttet potentiale for yderligere forskningssamarbejde mellem Danmark og Sverige. Samarbejde 

som kan skabe nye jobs og ny vækst.  

”Ifølge OECD har Øresundsregionen de bedste betingelser for at skabe arbejdspladser ved at styrke 

samarbejdet omkring forskningsprojekter, fordi vi både i Hovedstadsområdet og i Skåne har anerkendte 

universiteter og stærke virksomheder. Her spiller dansk-svenske Medicon Valley en særlig vigtig rolle. 

OECD-rapporten fremhæver da også den dansk-svenske klyngeorganisation Medicon Valley Alliance som et 

flagskib for innovation og samarbejde i Øresundsregionen”, siger Hjalte Aaberg. 

Tue David Bak (43 år), udviklingsdirektør i Region Sjælland, træder ligeledes ind i MVAs bestyrelse, hvor 

han afløser koncerndirektør Per Lindberg Bennetsen, Region Sjælland.  

"Der ligger i Region Sjælland en række produktionsanlæg for lægemiddelproduktion, og det strategiske 

samarbejde i Medicon Valley er vigtigt i forhold til at understøtte vores industrielle styrker; ikke mindst 

inden for bioteknologisk produktion. Samtidig ser vi Medicon Valley som en platform, der på 

sundhedsområdet er med til at skabe nye private-offentlige forskningssamarbejder. Region Sjælland har et 

skærpet fokus på at styrke samarbejdet mellem sundhedsvæsenet og private virksomheder om udvikling af 

nye løsninger. Målet er at fremme innovationskultur i sundhedsvæsenet samtidig med, at vi skaber vækst, 

nye jobs, høj forskningskvalitet og et stærkt sundhedsvæsen”, siger Tue David Bak. 

Bestyrelsen i Medicon Valley Alliance har i alt 16 medlemmer. Foruden Region Hovedstaden og Region 

Sjælland har MVAs bestyrelse repræsentanter fra Novo Nordisk, Lundbeck, LEO Pharma, Københavns 

Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Lunds Universitet, Lægemiddelindustriforeningen (LIF), 

Region Skåne, Rigshospitalet, Malmø Universitet, Camurus og Gambro Lundia. 

 

Vedhæftet fotos til fri redaktionel afbenyttelse. 

Kontaktinfo: Se side 2 

 

 



   

Yderligere information: 

 

Hjalte Aaberg, direktør i Region Hovedstaden 

Kontaktes via Claus Bøggild, pressechef i Region Hovedstaden, mobil 2331 9522 

Tue David Bak, udviklingsdirektør i Region Sjælland, mobil 2134 9428 

Claus Clausen, Pressechef, Medicon Valley Alliance, mobil 2498 1668 

 

Fakta om Medicon Valley Alliance 

Medicon Valley Alliance (MVA) er medlemsorganisation for life science virksomheder (medicinal, biotek og 

medico), universiteter, regioner samt hospitaler i Øresundsregionen. MVA har ca. 250 medlemmer som 

tilsammen beskæftiger godt 140.000 mennesker. Talent er den vigtigste og mest værdifulde ressource i en 

videnintensiv sektor som life science. Derfor arbejder MVA med at lancere og drive initiativer som gør 

Medicon Valley til en attraktiv destination for de bedste talenter inden for life science.  

Desuden arbejder MVA aktivt for at skabe stærke relationer mellem Medicon Valley og de største life 

science klynger i Europa, Nordamerika og Asien. 

 

 

 

 

 


