
 

 Dansk Erhverv og DiaLab indgår styrket, politisk samarbejde og 

opruster på life science 

Efter et omfattende strategiarbejde, har DiaLab nu indgået en opdateret 

samarbejdsaftale med Dansk Erhverv, som styrker det politiske fokus. Det glæder 

Dansk Erhverv nu at kunne få et endnu stærkere samarbejde med DiaLab, som er en 

del af og leverandør til den danske life science-branche, og det er samtidig en 

cementering af at Dansk Erhverv repræsenterer hele værdikæden af dansk life 

science.   

Gennem det seneste år har DiaLab, brancheforeningen for virksomheder der fremstiller og/eller 

forhandler diagnostik- og laboratorieudstyr, udviklet en ny strategi, som er mundet ud i et større 

politisk fokus. DiaLab har med den nye strategi haft et ønske om at styrke det eksisterende 

samarbejde med Dansk Erhverv på den politiske front, og ikke mindst ind til Dansk Erhvervs life 

science-enhed.  

”Vi har altid haft et tæt samarbejde med Dansk Erhverv. I takt med at vi har udviklet os som 

forening, og nu har vedtaget en ny strategi, har det givet mening at styrke samarbejdet omkring 

vores politiske interesser. Derfor har vi nu oprustet vores sekretariatsaftale, og knyttet en politisk 

medarbejder fra Dansk Erhvervs life science-enhed til vores sekretariat”, siger Henrik 

Christensen, formand for DiaLab.  

Med den nye strategi vil DiaLab særligt positionere sig indenfor offentligt-privat-samarbejde, 

bæredygtighed og forskning & udvikling, og det er områder hvor der er et stort interessefællesskab 

med Dansk Erhverv.  

”De her områder har altid været vigtige for os og vores medlemmer, og med den nye strategi sætter 

vi turbo på politikudviklingen og kommunikationen, så vi forhåbentlig kan være med til at gøre en 

positiv forskel for rammevilkårene for vores branche og life science-branchen mere generelt. Det er 

den opgave vi særligt har ønsket at understøtte med det fornyede samarbejde med Dansk Erhverv”, 

siger Henrik Christensen.  

Også i Dansk Erhverv er man begejstrede for den nye aftale med DiaLab, som blev godkendt af 

foreningens medlemmer på generalforsamlingen tidligere på året.  

”Life science er et højt prioriteret område for os, og vi er stolte over at repræsentere hele 

værdikæden, lige fra den spæde forskning, over opsporing, diagnostik, behandling og pleje. 

Foruden DiaLab er også Dansk Biotek en del af huset, ligesom vores medlemsskare tæller de 

største og mest betydningsfulde virksomheder indenfor pharma, medico og sundhedsteknologi”, 

siger Mette Feifer, markedsdirektør i Dansk Erhverv.  

Og det at have en så bred repræsentation af life science-virksomheder i huset gør en forskel for 

perspektivet på branchen og for mulighederne for at varetage branchens interesser overfor 

politikere og myndigheder, mener man i Dansk Erhverv.  

”Life science er en branche i rivende vækst, og en dansk styrkeposition, hvor der er et kæmpe 

vækstpotentiale. Vi oplever at der er stor lydhørhed fra politikere og myndigheder, i forhold til at 

sikre gode rammevilkår for branchen – og der er det ubetinget en fordel at vi har den bredde vi har, 

og dermed kan samle virksomheder og organisationer fra hele værdikæden i dansk life science” 

siger Mette Feifer.  

Pressekontakt: Sekretariatschef i DiaLab Henrik Lundgaard Sedenmark tlf. 33746597 


