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Udtalelse om anbefalinger fra vækstteam for sundheds- og velfærdsløsninger
På baggrund af drøftelser på Danmarks Vækstråds møde den 8. november 2012 af udkast til
anbefalinger fra vækstteam for sundheds- og velfærdsløsninger har Danmarks Vækstråd udarbejdet nærværende udtalelse:
Danmark står over for en række udfordringer, der skal imødegås, hvis vi skal fastholde og
udbygge konkurrencekraften til gavn for vækst, velfærd og jobskabelse de kommende år. Det
er derfor vigtigt at sætte øget fokus på, om virksomhederne har de rette rammer for at skabe
vækst og beskæftigelse. Danmarks Vækstråd finder, at nedsættelsen af vækstteams er et velfungerende værktøj til at efterse og styrke vækstvilkårene, hvor danske virksomheder har
styrker og potentialer. Rådet finder ligeledes, at den tætte inddragelse af erhvervslivet er vigtig, så der fokuseres på indsatser, som virksomhederne peger på kan styrke væksten. Samtidig
finder Danmarks Vækstråd i lighed med vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger, at
generelle vækstvilkår har stor betydning for virksomheder på sundheds- og velfærdsområdet.
Det gælder bl.a. i forhold til omkostninger, herunder omkostninger afledt af et højt personbeskatningsniveau, erhvervsbeskatning, adgang til kvalificeret arbejdskraft mv.
Danmarks Vækstråd tilslutter sig anbefalingerne fra vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger. Det er rådets vurdering, at anbefalingerne er velfunderede og bygger på et solidt
analytisk grundlag. Rådet deler vækstteamets vurdering af lægemiddelindustriens store betydning for dansk økonomi og behovet for, at vækstvilkårene for denne sektor bør have særligt
fokus i en vækstplan for sundheds- og velfærdsområdet. Det indebærer bl.a. et stærkt offentlig-privat samarbejde om forskning og uddannelse, gode rammer for klinisk forskning, adgang til risikovillig kapital samt hurtig adgang til markedet for nye lægemidler. Rådet finder
vækstteamets anbefalinger for så vidt angår disse vækstvilkår ambitiøse og relevante. Det
gælder ikke mindst forslagene om øget adgang til sundhedsdata og indsatser, der kan fremme
en stærk pipeline af nye forskningsbaserede virksomheder inden for lægemidler og medtech.
Det er rådets opfattelse, at der bør arbejdes indgående med at skabe de rammer, der er nødvendige for, at Danmark bliver et centralt sted for placering af forsknings- og udviklingsaktiviteter på dette område.
Danmarks Vækstråd finder endvidere, at det er af væsentlig betydning for virksomhederne
inden for sundheds- og velfærdsområdet, at der i den offentlige sektor er de rette incitamenter
til at indgå i samarbejde om udvikling og demonstration af nye produkter, servicekoncepter
og serviceydelser med virksomhederne. For at skabe vækst og erhvervsudvikling skal produkter, servicekoncepter og serviceydelser kunne afsættes. Derfor deler Danmarks Vækstråd
vækstteamets opfattelse af, at offentlige indkøbere og beslutningstagere i højere grad end i
dag skal have incitamenter til at tage innovative løsninger i brug. Danmarks Vækstråd finder
endvidere, at det kan være perspektivrigt, hvis danske virksomheder i højere grad end i dag
får mulighed for at kommercialisere den store erfaring og ekspertise, der på en række velfærdsområder er indlejret i den offentlige sektor. Det kræver bl.a., at de offentlige ansattes
erfaringer og viden fra praksis bringes bedre i spil i et samarbejde med private virksomheder.
Herudover finder Danmarks Vækstråd, at der også kan være erhvervsmæssige potentialer på
forebyggelsesområdet, fx via fødevarer.

I vækstteamets foreløbige udkast til anbefalinger peges på, at der kan være behov for at redesigne innovations- og iværksætterindsatsen. Danmarks Vækstråd deler synspunktet om, at der
altid bør være opmærksomhed på, om offentlige midler til udviklingsprojekter, iværksætterog innovationsaktiviteter mv. anvendes tilstrækkeligt koordineret og effektivt, samt at der bør
skabes rammer for en mere effektiv markedsmodning og udrulning af omkostningseffektive
sundheds- og velfærdsløsninger. Det er dog vigtigt, at der fortsat er gode rammer for at udvikle, teste og demonstrere forskellige løsninger i offentlig-privat samspil i hele landet, så den
decentrale innovationskraft og konkurrencen mellem de bedste løsninger bevares. Ønsket om
større effektivt mv. må således ikke føre til en uhensigtsmæssig statslig centralisering af indsatsen for udvikling og innovation.
Danmarks Vækstråd finder endelig, at eksportfremmeindsatsen for virksomheder inden for
sundheds- og velfærdsområdet kan styrkes, ikke mindst på nye vækstmarkeder, hvor der er et
betydeligt uudnyttet eksportpotentiale. Danmarks Vækstråd mener, at fordelingen af danske
repræsentationer i udlandet bør overvejes, og at der bør opruses på de nye vækstmarkeder i
forbindelse med eksportfremmeindsatsen.
Danmarks Vækstråd lægger vægt på, at vækstteamets anbefalinger hurtigt implementeres i en
vækstplan, og at udmøntningen i relevant omfang sker i samarbejde med de regionale vækstfora i regi af de kommende regionale vækstpartnerskaber. Det kan bidrage til at styrke og koordinere de regionale vækstinitiativer på sundheds- og velfærdsområdet, til gavn for vækst og
jobskabelsen i hele Danmark.
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