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INVITATION 

LIFE SCIENCE 

KONFERENCE 
Perspektiver for forskere, 

udviklere og rådgivere 

Torsdag, den 6. november 2014, kl. 9 – 13 

Tid og sted 

Torsdag den 6. november 2014 

kl. 9.00-13.00, efterfulgt af en let frokost 

 

Arne Jacobsen Allé 13, Ørestad City,  2300 København S  

 

Tilmelding 

Tilmelding sker efter først til mølle princippet 

Deltagelse er gratis 

 

Lars Bo Andersen, lba@medicologic.com eller på telefon 48 24 51 13  

 

Parkering overfor hos Fields 

 

Metro til Ørestad station 

 

Få nye perspektiver på udviklingen inden for Life Science og 

medicobranchen, når Medicologic inviterer offentlige og private aktører 

til Life Science konference. 

Vi har inviteret spændende talere inden for både forskning, udvikling og 

rådgivning. Vi kommer også omkring erfaringer og resultater af den 

industripolitiske indsats for fastholdelse af den danske konkurrence-

position inden for Life Science. 

Markedet stiller højere krav til medicobranchen, hvor fokus på patienternes 

sikkerhed, livskvalitet og optimale behandlingsmetoder øges. 

Life Science virksomheder i Danmark kan være med til at udvikle løsninger der 

kan leve op til markedets forventninger, krav og udfordringer samt skabe vækst 

og velfærd.  

Se det fulde program og talere 

http://www.medicologic.com/
mailto:lba@medicologic.com
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08.30 Ankomst, registrering og morgenkaffe 

09.00 Velkomst  

Michael Funder, adm. direktør, Medicologic A/S 

09.10 Introduktion og motivering af program 

Asger Dahlgaard, Program & Sales Manager, Medicologic A/S 

09.20 Erfaringer, resultater og perspektiver med den industripolitiske 

indsats for fastholdelse af den danske konkurrenceposition 

inden for Life Science 

Mette Rose Skaksen, Branchedirektør, Dansk Industri 

09.40 Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til 

såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder 

Jørn Falch, Investment Manager, CAPNOVA A/S 

10.00 Perspektiver, behov, krav og forventninger til medicorådgivning 

Mikkel Schødt, Business Unit Director, LEO Pharma A/S 

10.30 Pause med frugt og kaffe 

11.00 Sådan arbejder vi internationalt 

Cecilia Norberg, Head of Life Science Division, Semcon AB 

11.30 Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen 

Flemming Poulfelt, Professor i ledelse og strategi, Copenhagen Business School 

12.15 Opsummering 

Asger Dahlgaard, Program & Sales Manager, Medicologic A/S 

12.30 Tak for i dag 

Michael Funder,  Administrerende direktør,  Medicologic A/S 

12.35 Buffet og networking 

KONFERENCEPROGRAM 

LIFE SCIENCE KONFERENCE 

Mette Rose Skaksen 

Branchedirektør for DI Service samt for 

DI’s politiske enheder for offentlig-privat 

samarbejde og sundhedspolitik. Hun 

beskæftiger sig således dagligt med 

spørgsmål relateret til, hvordan man sikrer 

et bedre samspil mellem den offentlige 

sektor og de private virksomheder, der 

udvikler nye behandlinger, teknologier 

samt velfærds- og omsorgstilbud. Hun er 

Ph. D. i nationaløkonomi fra Aarhus 

Universitet. 

www.di.dk www.capnova.dk 

www.leo-pharma.dk 

Jørn Falch, Investment Manager, 

CAPNOVA A/S 

Rådgiver i sit daglige virke medico- og 

biotekvirksomheder om etablering, videre-

udvikling og kommercialisering af deres 

forretningsideer. Bestrider bestyrelses-

poster i en række af disse selskaber med 

baggrund i en mangeårig erfaring fra den 

bioteknologiske og farmaceutiske industri 

såvel i internationale som danske 

selskaber, hvor fokus har været på produkt-

udvikling af lægemidler. 

Mikkel Schødt, Business Unit Director, 

LEO Pharma A/S 

Fokus på krydsfeltet mellem pharma-

ceutiske produkter og medicinsk udstyr. 

Baggrund fra medicotekniske virksom-

heder i DK og USA. Fagfelter omfatter 

entrepreneurship, virksomhedsledelse og 

holistisk marketing- og teknologi-

tankegang. Konsulent og mentor for start-

up virksomheder, hjælper både små og 

store selskaber med virksomhedsudvikling. 

Bestyrelsesposter i både danske og 

udenlandske virksomheder. 

 

www.semcon.com/en/Industries/Life-Science 

Cecilia Norberg, 

Head of Division, Semcon AB 

Ansvarig för bransch Life Science. Har 

varit verksam i konsultbranschen i många 

år, från att själv ha varit konsult inom Life 

Science till olika chefs-positioner de 

senaste 13 åren. Är även engagerad inom 

Almega, Sveriges ledande organisation för 

tjänstesektorn, och är där ordförande för 

en grupp med inriktning teknikkonsulter. 

www.cbs.dk 

Flemming Poulfelt,  

Professor i ledelse og strategi, 

Copenhagen Business School 

Hans fagfelter omfatter ledelse, strategi, 

ledelse af professionelle service-

virksomheder, konsulentområdet og 

rådgivning. Han er forfatter til en lang 

række bøger og artikler inden for de 

pågældende fagområder. Gæsteophold på 

universiteter i USA og Australien.  
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Asger Dahlgaard  

Program Manager hos Medicologic A/S 

med ansvar for projektafvikling og salg. 

Er uddannet Diplomingeniør med 

speciale i plastteknologi fra Danmarks 

Tekniske Universitet. Har i 15 år arbejdet 

med kvalitetssikring, validering og Risk 

Management inden for udvikling af 

medicinsk udstyr, og stoppede efter 12 

års ansættelse hos Coloplast A/S, som 

kvalitetsdirektør for procesudvikling for at 

prøve kræfter med konsulent- og 

rådgiverbranchen. 

www.medicologic.com 

Michael Funder, 

Administrerende direktør for Medicologic 

A/S. Efter en årrække med ansættelse i 

industrien startede han egen virksomhed 

som iværksætter med fokus på 

produktudvikling og innovation og har 

mere end 20 års erfaring inden for 

området. I dag CEO for Medicologic A/S 

med primær fokus på strategi og 

forretningsudvikling. Han er uddannet 

teknikumingeniør fra Ingeniør højskolen i 

København med speciale i konstruktion og 

datateknik. 

http://www.medicologic.com/
http://www.di.dk/
http://www.capnova.dk/
http://www.leo-pharma.dk/
http://www.semcon.com/en/Industries/Life-Science
http://www.cbs.dk/
http://www.medicologic.com/
http://www.medicologic.com/

