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Gigantiska forskningsanläggningar 
okända i Danmark – även i 
branschen 
 

Idag är Region Skåne tillsammans med Medicon Valley Alliance värd för ett stort 

seminarium i Danmarks Riksdag, Folketinget på Christiansborg i Köpenhamn. Fokus 

ligger på tillväxt och branschen Life Science som växer stort på båda sidor av Öresund. 

 

En ny rapport gjord av Analyse Danmark har frågat de tyngsta danska företagen inom 

branschen om kunskap och attityd till Sverige, svensk arbetskraft och vad man har för 

förväntningar sig om integrationen i Öresund. 

 

Rapporten visar att språket är det minsta av motstånden kring integrationen, det är snarare 

okunskapen kring vad som händer på andra sida som är ett hinder. Företagen känner till 

exempel väl till Lunds universitet och förväntar att ha en stor användning av universitetet i 

framtiden. 40 procent anger att de har ett starkt samarbete med aktörer i Skåne. 27 procent 

förväntar också att det skall bli ännu starkare i framtiden. Samtidigt säger nästan 70 procent 

att de inte anser det relevant att samarbeta med ESS eller MAX IX.  

 

Infrastrukturen över sundet, så som att broavgiften skulle vara gratis och en ny fast 

förbindelse över Helsingborg-Helsingör är några av råden från de stora företagen till Region 

Skåne – för att förbättra förutsättningarna i kunskapsintegrationen. 

 

Ny OECD- rapport 
En helt ny OECD-rapport som tittat på gransöverskridande områden i Europa kopplat till 

innovation pekar också ut just Öresundsregionen som ett fokusområde med alla 

förutsättningar för framgång inom gransöverskridande tillväxt. Denna rapport presenteras 

också under dagen, där också Danmarks forskningsminister Sofie Carsten Nilsen deltar. 

 

- Det är ett stort steg att Region Skåne i dag för första gången är värd på Christiansborg 

och för samtal kring tillväxtfrågor som rör både Sverige och Danmark. Samtidigt visar 

den nya rapporten att vi måste fortsätta att kommunicera nödvändigheten med ökad 



 

 

2 

 

integration mellan länderna, säger Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande i Region 

Skåne. 

 

- Skåne borde i högre grad utnyttja kraften i den danska life science-industrin. Det 

skulle starkt kunna bidra till fler jobb och den tillväxt som regionen så väl behöver. 

Detta kräver dock en större engagemang från båda sidor sundet och här är också 

infomation och kunskap om situationen en framgångsfaktor. Skåne behöver dansk  life 

science industri – och Danmark behöver Skånes forskningsinfrastruktur med ESS og 

MAX Lab IV, säger Stig Jørgensen, VD  Medicon Valley Alliance. 

 

 

 

Se bifogade rapporter, undersökning av Analyse Danmark och OECD-rapport. 
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