
Nyt partnerskab skal åbne døre for
danske virksomheder til det voksende
kinesiske sundhedsmarked
Danish Life Science Cluster har sammen med blandt andre
Udenrigsministeriet etableret et nyt partnerskab, som skal skabe lettere
adgang til Kina for danske virksomheder inden for medico, healthtech og
rehabilitering.

Et nyt partnerskab etableret af blandt andre Danish Life Science Cluster sammen med Udenrigsministeriet
skal gøre det lettere for danske life science-virksomheder at komme ind på det kinesiske marked. | Foto:
Nordics Management Consulting Ltd
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Det kinesiske marked for sundhedsløsninger er i rivende vækst. Men mange danske
virksomheder mangler viden om verdens næststørste marked for medicinsk udstyr og
medicin, og det bremser potentielle danske eksporteventyr.



For at give danske life science-virksomheder en lettere, sikrere og hurtigere
markedsadgang til det private kinesiske hospitalsmarked har Danish Life Science
Cluster, Innovation Center Denmark i Shanghai, The Trade Council i Kina og Nordic
Life Science Platform med opbakning fra Medicoindustrien derfor nu etableret et nyt
partnerskab, som skal bidrage til både direkte eksport og jobskabelse via konkret
kommerciel matchmaking.

”Selvom Kina i dag er verdens næststørste life science-marked, holder mange danske
virksomheder sig tilbage med at starte eksport eller eget salg i Kina - typisk på grund af
manglende markedskendskab og potentielle adgangsbarrierer, der gør, at de opfatter det
for svært og risikabelt. Det afskærer danske life science-virksomheder fra et stort
vækstmarked, og det er jo drøn-ærgerligt,” siger Marco Thomas Lund,
internationaliseringsrådgiver i Udenrigsministeriet, til MedWatch.

Specialmedicinsk zone

Fokus for det nye partnerskab er den specialmedicinske zone Hainan Boao Lecheng og
de særlige regler, incitamenter og muligheder, der er i dette område.

Hainan Boao Lecheng blev i september 2019 tildelt særlige incitamenter med det formål
at skabe en international medicinsk destination og klynge i verdensklasse for avanceret
medicinsk behandling, professionel rehabilitering, medicinsk F&U og teknologisk
innovation i Kina.

I dag er der 12 hospitaler og fem servicecentre i drift. Fem nye hospitaler åbner i 2023,
og yderligere ti er planlagt. De samlede byggeomkostninger er anslået til 16 mia. dollar,
og når Hainan Boao Lecheng er færdigudbygget, vil zonen have 12.000 hospitalssenge,
modtage op til 300.000 patienter årligt og beskæftige 28.500 medicinske medarbejdere,
herunder 3.500 inden for forskning og uddannelse.

På længere sigt er målsætningen, at
partnerskabet inden for tre år skal bidrage

direkte til kontinuerligt at sikre danske
virksomheder eksportordrer i Kina.

MARCO THOMAS LUND, INTERNATIONALISERINGSRÅDGIVER I
UDENRIGSMINISTERIET

Det nye partnerskab løber i første omgang indtil udgangen af 2023, hvor de første
danske virksomheder gerne skal have været igennem market entry forløb.



”Herefter vil vi se på, om vi skal ansøge om flere midler til at drive platformen videre,
men ambitionen er, at det inden for en årrække skal være en bæredygtig platform, der
kan drive sig selv via indtjening genereret fra markedsaktiviteter og kommercielle
services,” siger Marco Thomas Lund.

5-10 danske virksomheder inden for 2 år

Succeskriteriet på kort sigt, er, at danske life science-virksomheder, særligt SMV’er, skal
være informeret omkring partnerskabet og de fast-track muligheder, Hainan Boao
Lecheng tilbyder for at opnå markedsadgang i Kina.

Hainan Boao Lecheng er som nævnt den eneste udpegede ’Special Healthcare Zone’ i
Kina, der understøtter det voksende kinesiske sundhedsmarked ved at tilbyde hurtige
godkendelsesprocedurer, der gør det nemmere at registrere, importere, teste,
promovere og sælge medicinsk udstyr og medicin, som ikke er registreret på det
kinesiske fastland, men godkendt i udlandet.

Boao International Hospital | Foto: Nordics Management Consulting Ltd.

”Samtidig ønsker vi inden for de første to år at lave specifikke market entry-forløb for 5-
10 danske virksomheder, som kan bruges til at bevise og synliggøre partnerskabets
værditilbud. På længere sigt er målsætningen, at partnerskabet inden for tre år skal
bidrage direkte til kontinuerligt at sikre danske virksomheder eksportordrer i Kina,”
siger Marco Thomas Lund og fortæller, at interessen for det nye partnerskab er stor.



”Der har været en god modtagelse fra flere virksomheder, som vi er i dialog med om at
skabe en platform, der er så værdiskabende som overhoved muligt. Inden vi lancerede
partnerskabet, har vi snakket med flere danske virksomheder og organisationer om
indhold, services, samt prissætning, og vi har mærket stort engagement og interesse,”
siger Marco Thomas Lund.

Ikke for alle

Det nye partnerskab er ikke for alle. Kun selskaber med en FDA-godkendelse eller CE-
mærkning er i målgruppen, som der desuden stilles nogle krav til i forhold til ressourcer
og strategi. For selvom partnerskabet tilbyder en fast-track model, gælder det kun til
zonen og ikke til hele Kina. Derfor er det nødvendigt, at virksomhederne også er klar til
at tage skridtet videre til resten af Kina, og det koster og kræver ressourcer, fortæller
Marco Thomas Lund.

Udfordringer ved at drive forretning i Kina er således nemlig – blandt andet i forhold til
IP-beskyttelse, den generelle konkurrence fra kinesiske virksomheder, og vigtigheden af
at betragte landet som mange regionale markeder fremfor et enkelt homogent marked. 

Vores målgruppe er virksomheder, som
kigger seriøst på at udvikle deres

forretningsmuligheder i Kina inden for den
nærmere fremtid.

MARCO THOMAS LUND, INTERNATIONALISERINGSRÅDGIVER I
UDENRIGSMINISTERIET

Hertil kommer, at mange virksomheder oplever store udfordringer og vanskeligheder
med at navigere gennem det kinesiske reguleringssystem og procedurer og ved at indgå
dialog med de lokale sundhedsmyndigheder om blandt andet NMAP-godkendelser.

”Disse eksportbarrierer ønsker vi at minimere og samtidig tilbyde en opstartsmulighed,
hvor partnerskabet ikke slipper selskaberne, før disse er veletableret på markedet,” siger
Marco Thomas Lund.

Et ”step-by-step”-forløb

For de virksomheder, der er interesseret i at bruge platformen, kan partnerskabet
”virkelig tilføre værdi” via partnerskabets hold af lokale eksperter, lyder det videre.



Folkene bag partnerskabet, bl.a. Nordic Life Science Platform, Trade Council i Kina og
Innovation Centre Denmark i Shanghai, har mange års erfaring med at vejlede, etablere
samt tilbyde lokale services til danske virksomheder i Kina. Desuden har partnerskabet
allerede et godt og veludbygget lokalt netværk til zonen, herunder de pt. 13 lokale
hospitaler, lokale agenter og administrationen.

”De lokale eksperter kan tage de deltagende virksomheder igennem rejsen med at
matche deres løsning til konkrete lokale udfordringer, sikre fast-track godkendelse for
at teste deres løsning af og få de første kommercielle læringer med det kinesiske marked
med henblik på at se på markedsadgang til det enorme sundhedsmarked i
Fastlandskina,” siger Marco Thomas Lund.

Fakta: Sådan kommer danske virksomheder på markedet i
Kina via Partnerskabet

Partnerskabet har udviklet et ”step-by-step”-forløb, hvor de danske virksomheder hele
tiden kan vælge at stoppe op eller fortsætte, og hvor de hele tiden har styr på
omkostninger og de nødvendige ressourcer,” siger Marco Thomas Lund.

”Vi har allerede mærket en stor interesse, og vi forventer, at vi i løbet af januar og
februar vil arbejde med de første virksomheder og deres mulige opstart i zonen,”
uddyber han.

Egenfinansiering

Første fase med arbejdet for at identificere lokale udfordringer, som partnerskabet kan
matche med danske løsninger, er finansieret af midler fra Udenrigsministeriets pulje for
partnerskabsindsatser.

Deltagende virksomheder skal selv finansiere deres egne individuelle forløb med
specifik kommerciel matchmaking, regulatoriske godkendelser, udvikling af lokalt
salgs- og marketingmateriale, etc.

SMVer kan dog opnå diverse støtteordninger fra f.eks. the Trade Council eller de
regionale Erhvervshuse til konsulentydelser.

Et forløb starter med at forventningsafstemme med den danske
virksomhed om, hvad partnerskabet tilbyder og kan løse. Desuden
informeres virksomheder generelt omkring vilkår i Kina, ligesom det
sikres, at der bliver stillet de vigtige spørgsmål om blandt andet IPR,
certificeringer og ressourcer.
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”Så vores målgruppe er virksomheder, som kigger seriøst på at udvikle deres
forretningsmuligheder i Kina inden for den nærmere fremtid, da det vil kræve
ressourcer at tage hul på det kinesiske marked,” siger Marco Thomas Lund.




