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Styrkepositioner
skaber vækst
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Danmark fører an på life science
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Eksporten er stigende

Danske virksomheder kan bryste sig af at være blandt de førende i verden,
når det kommer til pumper, enzymer, fødevarer, maritim service, medicin
– og meget andet.
Men også danske virksomheder bliver pustet i nakken af fremadstormende vækstmiljøer fra resten af verden.
Derfor er der god grund til at fokusere på at fastholde og udbygge vores styrker.
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Hovedstaden har klart flest arbejdspladser
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Samarbejde om sundhedsteknologi

2

7

Højtuddannede medarbejdere

I fem nye analyser går vi tæt på resultater og potentialer i nogle af de eksisterende og fremtidige
styrkepositioner i Danmark: Maritime erhverv, robotter og automatisering, fødevarer, bioøkonomi
og life science.
De danske styrkepositioner bygger på stærke, regionale partnerskaber mellem innovative virksomheder,
forsknings- og vidensinstitutioner og offentlige myndigheder. Partnerskaber, der bringer udviklingkraft til
virksomhederne, skaber stærke rammebetingelser og sikrer, at virksomhederne kan agere på baggrund af
nyeste viden. Regionerne anbefaler, at vi fremover etablerer én landsdækkende klynge pr. styrkeposition.
Det skal sikre de stærke innovations- og vækstmiljøer, som er forudsætningen for at hjælpe højteknologiske og
innovative virksomheder godt på vej.
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LIFE SCIENCE

Danmark fører an
på life science

Uden lægemidler og medicoprodukter
ville den danske eksport af varer være
mindre end importen

Life science består af virksomheder inden for udvikling og fremstilling af lægemidler, bioteknologiske præparater og medicoprodukter.

- Lægemidler udgør 48 pct. af den danske eksport til USA
- Lægemidler udgør 25 pct. af den danske eksport til Kina

Det er brancher, der beskæftiger mange højt uddannede, har en høj produktivitet, samt en markant internationalisering. Life science er altså med til at tegne
dansk erhvervsliv ude i verden, og skaber gode job i Danmark.
Danske virksomheder har opnået international succes med produkter som insulin,
osteløbe, enzymer, høreapparater og stomiposer.
•	Coloplast har en verdensmarkedsandel på omkring 40 pct. for produkter til
stomi og inkontinens
•	Novo-Nordisk er verdensførende inden for insulinprodukter med markedsandel på ca. 46 pct.
•	Danske høreapparatproducenter William Demant, GN ReSound og Widex
sidder til sammen på 48 pct. af verdensmarkedet
•	Novozymes har på enzymområdet en markedsandel i verden på 48 pct.
•	Halvdelen af verdens osteproduktion er startet med osteløbe fra Christian
Hansen Holding
• Genmabs kræftmiddel Darzalex omsatte for ca. 7,5 mia. kr. i 2017
Samlet står life science-brancherne for den største andel af vareeksporten (2016)
•	Eksporten af lægemidler udgør 91,4 mia. kr. eller 14,7 pct. af den
samlede eksport
•	Eksporten af medicoprodukter udgør 18,2 mia. kr. årligt, svarende til
2,9 pct. af den samlede eksport
•	Oveni kommer eksport af bioteknologiske præparater, der ikke er
entydigt klassificeret (fx enzymer, osteløbe mv.)

Life science er et
eksportlokomotiv
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Virksomhederne inden for life science brancherne er meget internationalt orienterede – og det ses på eksporten. I
2016 stod lægemiddelindustrien og medicoindustrien for tilsammen 18 pct. af den danske vareeksport.

82%

Fordelingen af
vareeksporten 2016

3%
15%

Medico
Lægemidler
Øvrige varer

Kilde: Danmarks Statistik og Damvad Analytics for Medicoindustrien

DANSKE REGIONER – – – NATIONAL STYRKEPOSITION

LIFE SCIENCE

Eksporten af lægemidler og
medicoprodukter er stigende

Lægemiddelindustrien bygger på et fundament af en stærk dansk medicinsk forskning: Forskere ved
danske universiteter er flittige til at offentliggøre videnskabelige resultater. Opgjort som artikler per
mio. indbygger i videnskabelige tidsskrifter er Danmark nummer 2 i verden efter Schweiz.

Eksportudviklingen 2012-2016 (mia. kr.)

91,4
85,9

Publikationer pr. mio. indbyggere inden
for medicin og relaterede discipliner

73,5

71,1
66,8
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Medico
Lægemidler

Kilde: Danmarks Statistik og Damvad Analytics for Medicoindustrien
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Danmark

Frankrig

Kilde: Iris Group
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LIFE SCIENCE

Stærk koncentration
i hovedstadsregionen

Fordeling af arbejdssteder og
beskæftigelse inden for life science
– opdelt på regioner

Arbejdsmarkedet for life science er markant koncentreret i Region Hovedstaden.

Fordelingen af arbejdssteder og beskæftigelse afspejler sig også i den
regionale specialisering. Region Hovedstaden er særligt specialiseret
inden for life science med et specialiseringsindeks på 1,8.
65 %
47 %

18 %

Hovedstaden

10 %

Midtjylland

Arbejdssteder

7%

4%

Nordjylland

12 % 13 %

Sjælland

16 %

Antal ansatte

9%

46.553 af de 72.142 ansatte
arbejder i Region Hovedstaden,
og 1.753 af i alt 3.718 arbejdssteder er beliggende her.

Syddanmark

Beskæftigelse

Regional specialisering inden
for life science

Over 25.000-47.400

Hovedstaden
Midtjylland
Nordjylland
Sjælland
Syddanmark

10.000-15.000

15.000-25.000

1,8
0,4
0,4
1,1
0,5

5.000-10.000
1.000-5.000
0-1.000

Et tal på over 1,0 indikerer, at regionen er specialiseret inden for life science.
Kilde: Region Syddanmark baseret på særkørsel fra CVR-registeret – februar 2018

Kilde: Særkørsel fra CVR-registeret, februar 2018
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LIFE SCIENCE

National koordinering af klinisk forskning i Danmark
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Aldring og livsstil udfordrer sundhedssystemer over hele verden, men samtidig giver teknologiske fremskridt inden for indlejrede, mobile og bærbare sensorer og systemer nye muligheder for
at tilpasse behandling og forebyggelse til den enkelt.

Antal årsværk beskæftiget med
klinisk forskning 2015-2016

Klinisk forskning og afprøvning af nye lægemidler og medicoteknisk udstyr er nødvendig, for at
Danmark kan opretholde sin styrkeposition inden for life science.

Klinisk forskning er en vigtig brik i udvikling af nye lægemidler. Tilgængeligheden af de
danske sundhedsregistre og traditioner for samarbejde mellem sygehuse og medicinalindustrien gør Danmark til et attraktivt land at udføre klinisk forskning i.

I Danmark findes der to stærke bæredygtige initiativer, som har fokus på at styrke samspillet
mellem den offentlige og private kliniske forskning, optimere rammerne for klinisk forskning
samt sikre et smidig og effektivt set-up for klinisk afprøvning.
•	NEXT – National Experimental Therapy Partnership er et offentligt-privat partnerskab inden for
tidlig klinisk forskning bestående af landets regioner, universiteter, lægemiddelproducerende
virksomheder og et GTS-institut. NEXT vil gøre Danmark til lægemiddelindustriens foretrukne
land til foretagelse af tidlige afprøvninger af nye lægemidler på patienter med særligt fokus
på Proof of Concept-forsøg.
•	CTODK – Clinical Trials Office Denmark er et nationalt initiativ etableret under Danske Regioner
med regional forankring i landets fem regioner. CTODK dækker hele bredden af klinisk forskning
inden for både det farmaceutiske- og medicotekniske område. CTODK fungerer som én indgang
til kliniske forsøg og er etableret som et gratis tilbud til virksomheder og forskere med det formål
at gøre det lettere og hurtigere at identificere egnede kliniske forskningsmiljøer i Danmark med
henblik på klinisk afprøvning.
De to initiativer udgør tilsammen en unik national platform for koordinering af klinisk forskning
i Danmark, der giver life science-industrien hurtig adgang til landets stærke kliniske forskningsmiljøer inden for eksperimentel forskning.
Danmark er det land, hvor der udføres mest klinisk forskning per indbygger. I alt 2.253 årsværk
var beskæftiget med klinisk forskning i 2016.
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2.253
2.060

2015
Kilde: Lægemiddelindustriforeningen og Dansk Biotek

2016
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Medarbejderne er
højt uddannede
Medicoindustrien og lægemiddelindustrien beskæftiger begge en betydeligt højere andel medarbejdere med videregående uddannelse, end
de øvrige brancher i den private sektor. I Medicoindustrien har halvdelen af medarbejderne en videregående uddannelse, og i lægemiddelindustrien gælder det for næsten 2 ud af 3. I øvrige brancher har 1 ud af 3 en videregående uddannelse. Brancherne beskæftiger tillige mange med
lang videregående uddannelse og forskeruddannelser – betydelig flere end de øvrige brancher.

Værditilvækst pr. medarbejder

Uddannelsesniveau
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Lægemiddelindustriens virksomheder har tre gange højere produktivitet end de øvrige
brancher, mens de største selskaber i Medicoindustrien har dobbelt så høj produktivitet.

1,5

1,2

2,3

0,7

Medico
(top 25)

Medico
(ialt)

Lægemidler

Øvrige
brancher

Kilde: Lægemiddelindustriforeningen og Damvad Analytics for Medicoindustrien

53 %

Medico (top 25)

24 %

48 %

19 %

Medico (ialt)

64 %

Lægemidler

30 %

34 %

11 %

Øvrige brancher

Andel med videregående uddannelse
Andel med lang videregående uddannelse eller Ph.D.
Kilde: Lægemiddelindustriforeningen og Damvad Analytics for Medicoindustrien
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FOKUS - - - FORENKLING - - - FORBEDRING
Danske Regioner arbejder for at skabe et nyt erhvervsfremmesystem,
som skal sikre vækst og beskæftigelse i hele Danmark.

regioner.dk/regional-udvikling

