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Hvordan ser 
Danmarks 
teknologi strategi 
ud post-corona?
Velkommen til ATV’s Teknologiske Topmøde 2020. 

Danmark står overfor en massiv omstillingsudfor-
dring, som også påvirker arbejdet i Akademiet for 
de Tekniske Videnskaber og vores flere end 800 
medlemmer. 

COVID-19-pandemi, klimakrise, en aldrende be-
folkning og hurtige forandringer i det globale 
magtforhold omkring økonomi og teknologi kræ-
ver, at vi indretter vores samfund, infrastruktur 
og arbejdsmarked på en ny måde. Læg heroveni 
Danmarks 70 pct.-målsætning, som vi endnu ikke 
har fundet løsningen på.  

Alt sammen noget, der kræver, at vi nytænker 
uhensigtsmæssige rutiner og gearer vores sam-
fund på en mere intelligent måde med ny tekno-
logi.

Det er rammesætningen for ATV’s Teknologiske 
Topmøde ”Danmark 5.0”, hvor vi lægger op til de-
bat af en ny teknologistrategi for Danmark.



Anders Bjarklev, 
Præsident i ATV, 
rektor for DTU og formand for 
Danske Universiteter

Lia Leffland, 
Direktør i ATV

Vi kalder strategien ”Danmark 5.0”, et signal om, 
at vi tænker bredere end ”den fjerde industri-
elle revolution”. Danmark 5.0 skal binde hele 
samfund et sammen på en smart, bæredygtig og
respektfuld måde med mennesket i centrum.

Vi byder velkommen til en spændende debat 
med skarpe oplæg og interviews.

DELTAG ONLINE

http://www.atv.dk/teknologi


Program - hovedspor
Topmødets moderator

Christina Boutrup, journalist/ 
forfatter
> Gå til Linkedin-profil

HOVEDSPOR

12:15 Velkomst

Lia Leffland, direktør for Akademiet 
for de Tekniske Videnskaber, ATV
> Gå til Linkedin-profil

12:25 Danmarks omstillingsudfordring 

Lisbeth Knudsen, tværgående 
chefredaktør for Mandag Morgen 
og Altinget
Vi skal se coronakrisen som et 
vende punkt. Bruger vi krisen intel-
ligent, kan vi skabe momentum for 
en omstilling af Danmark til et mere 
bæredygtigt, resilient, smart og kon-
kurrencedygtigt samfund.
> Gå til Linkedin-profil

https://www.linkedin.com/in/christinaboutrup/
https://www.linkedin.com/in/lia-leffland-a556842a/
https://www.linkedin.com/in/lisbeth-knudsen-4a36524/


12:45 Den store sundhedsrevolution 

Michael Hejmadi, praktiserende læge 
og forfatter
Danmarks sundhedssystem er under 
pres af COVID-19, men også af en ald-
rende befolkning. Mennes kets sund-
hed bør stå centralt i en fremtidig, 
smart teknologi strategi.
> Gå til Linkedin-profil

13:05 Da COVID-19 sendte alle hjem 
 – digitale erfaringer 

Pernille Kræmmergaard, direktør, 
Digitaliserings instituttet, Digital 
Vismand i ATV
Da verden lukkede ned, blev online-
teknologier vores livline til omverde-
nen. Hvad er læren fra denne hurtige 
omstilling, og hvordan kan det bruges 
ift. en ny, ambitiøs teknologistrategi?
> Gå til Linkedin-profil

13:25 Fra krise til forretningsmulighed
 

Ulrik Juul Christensen, CEO, Area9
E-læring er blandt de løsninger, der 
har fået et boost under coronakrisen. 
Hør hvilke muligheder danske Area9, 
der udvikler digitale uddannelses-
værktøjer, ser udfolde sig efter krisen.
> Gå til Linkedin-profil 

https://www.linkedin.com/in/michael-hejmadi-870b531/
https://www.linkedin.com/in/pernillek1/
https://www.linkedin.com/in/ulrikjuulchristensen/
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13:40 Fondenes rolle

Lars Rebien, bestyrelsesformand, 
Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden spillede en af-
gørende rolle for Danmarks COVID-19- 
beredskab, men hvad er de store 
erhvervsdrivende fondes rolle ift. den 
store omstillingsudfordring, Danmark 
står overfor?
> Gå til CV

14:00 Next step

Anders Bjarklev, præsident for ATV
Akademiet for de Tekniske Viden-
skaber samler 800 teknologiledere på 
tværs af universiteter og erhvervsliv. 
Hør om ATV’s planer for at skabe 
momentum i Danmarks teknologiske 
omstilling. 
> Gå til Linkedin-profil

14:15 PAUSE

https://novonordiskfonden.dk/en/lars-rebien-soerensen-cv/
https://www.linkedin.com/in/anders-overgaard-bjarklev-87b811/


TEMAVÆRKSTED 

Efter pausen debatteres konkrete omstillingskrav 
og muligheder inden for tre temaer. Hver især 
rummer temaerne både store muligheder og 
store udfordringer for Danmark. Dermed er de 
vigtige komponenter i en samlet omstillings- og 
teknologistrategi.

14:30 Tema 1: 
 Fremtidens sundhedssektor

15:00 Tema 2: 
 Fremtidens energisystemer

15:30 Tema 3: 
 Grønne danske systemløsninger 
 med globalt perspektiv



HOVEDSPOR

16:15 Danmarks muligheder i 
 fremtidens tech-verden

Anne Marie Engtoft, Danmarks 
tech-ambassadør i Sillicon Valley 
Danmarks nye tech-ambassadør i 
Sillicon Valley, Anne Marie Engtoft, 
giver sit perspektiv på ”Danmark set 
udefra”. Hvordan kobler Danmark sig 
bedst på en global tech-verden? Hvil-
ke krav stiller det til en dansk 
teknologistrategi?
> Gå til Linkedin-profil

https://www.linkedin.com/in/anne-marie-engtoft-larsen/


16:30 PANELDEBAT

 Danmark 5.0 – en post-corona  
 teknologistrategi

Lisbeth Knudsen, tværgående 
chefredaktør for Mandag Morgen 
og Altinget

Anders Bjarklev, præsident, ATV

Christina Grumstrup Sørensen, 
Senior Partner, Copenhagen 
Infrastructure Partners
> Gå til Linkedin-profil

Søren Riis, CRO, Oticon Medical
> Gå til Linkedin-profil

Hans Aage Hjuler, CEO, 
Danish Power Systems 
> Gå til Linkedin-profil
Hvordan kan teknologi bidrage til at 
gøre Danmark til et effektivt, bære-
dygtigt og konkurrencedygtigt sam-
fund? Hvad skal hovedkomponen-
terne i en ny teknologistrategi være? 
Hvem skal drive strategien? Hvem er 
de vigtigste aktører for at realisere 
strategien? Hvad er din rolle?

17:20 TAK FOR I DAG

Lia Leffland

https://www.linkedin.com/in/christina-grumstrup-soerensen-115692/
https://www.linkedin.com/in/sorkriis/
https://www.linkedin.com/in/sorkriis/


STED 
DGI Byen, 
Tietgensgade 65, 
1704 København V

DATO 
Tirsdag den 17. november 
2020

Akademiet for de Tekniske Videnskaber
+ 45 45 88 13 11
atvmail@atv.dk
www.atv.dk 
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