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Vi kan leve af sundhed  
– dansk life science i verdensklasse 
 
Life science-branchen bidrager til bedre sundhed og patientbehandling i hele 
verden - og er en hjørnesten i dansk økonomi. I Dansk Erhverv arbejder vi for at 
styrke branchens positive bevågenhed og rammevilkår.  
 
Kan vi leve af sundhed? 
Det korte svar er ja.  
 
Life science-branchen leverer innovative produkter til patienter i Danmark såvel som i resten af 
verden. Innovationskraften hjælper borgere med at levere sundere og bedre liv, hvilket ligeledes 
bidrager til en mere produktiv arbejdsstyrke, der kan have en tættere tilknytning til arbejdsmar-
kedet. 
 
Branchen – der er sammensat af virksomheder, der udvikler og markedsfører lægemidler, medi-
cinsk udstyr, medicinsk bioteknologi og farmaceutisk bioteknologi - har holdt hånden under Dan-
marks økonomi under corona-krisen med en eksportindtægt på 151 mia. kr. – eller 22 pct. af den 
samlede vareeksport i 2020. 
 
Sektoren beskæftiger 48.000 mennesker og står for 34 pct. af de hjemlige private forskningsin-
vesteringer.  
 
Life science-branchen er et lokomotiv i dansk økonomi og et af dansk erhvervslivs styrkepositio-
ner. 
 
I globalt perspektiv har vi i Danmark en særlig tillid til vores sundhedsvæsen og medicinalvirk-
somheder - og med god grund. Men resten af verden har også tillid til dansk, når det handler om 
sundhed, og det gør life science-branchen til et lokomotiv i dansk økonomi.  
 
Det ville være en underdrivelse at kalde life science for en sund forretning. Men det ville være 
helt på sin plads at kalde Danmark et life science-land. 
 
Life science er en sund forretning – i en stor global konkurrence 
Den globale konkurrence for at tiltrække investeringer til life science-branchen er benhård. 
Blandt andet derfor er det afgørende, at Danmark nu såvel som i fremtiden skaber de bedst mu-
lige rammevilkår for life science-branchen. 
 
Hvis ikke vores rammevilkår er attraktive for virksomhederne, misser vi muligheden for at blive 
både et sundere og rigere samfund. 
 
Vi har i dag en global styrkeposition, som kan mærkes i hele landet. Ikke bare som velstand, men 
også som velfærd. For Dansk Erhverv er det indlysende, at vi skal styrke denne position. 
 
Det er et prioriteret mål for Dansk Erhverv, at Danmark skal være det land i verden, der tilbyder 
de bedste vækstbetingelser for life science-branchen.  
 
Det kræver positiv, politisk bevågenhed og en løbende forbedring af branchens rammevilkår. Den 
teknologiske udvikling er hurtig, og sammenlignelige lande omkring os forbedrer løbende bran-
chens rammevilkår –bland andet med formålet at tiltrække nye internationale life science-inve-
steringer. 
  

Life science 
stod for 22 
pct. af den 
samlede vare-
eksport i 
2020. 

Læs mere om 
life science-
branchens ek-
sportpotenti-
ale frem mod 
2030. 

https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/analyser/stort-vakstpotentiale-i-life-science-industrien/
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Politisk arbejde 
I Dansk Erhverv arbejder vi for at styrke branchens positive bevågenhed og rammevilkår. Vi tror på 
værdien af at satse på verdens bedste behandling for patienterne og verdens bedste betingelser for 
virksomhederne.  
 
Innovation og iværksætteri  
I Danmark er vi ikke lige så gode til at opfostre nye life science-startups som i mange andre lande. 
Det skyldes dels, at vores rammevilkår ikke er optimale, og dels at vi ikke har en tilstrækkelig stærk 
iværksætterkultur. Nye virksomheder er afgørende for, at branchen kan blive ved med at vokse og 
levere innovation til vores sundhedsvæsen.  
 
Derfor arbejder vi i Dansk Erhverv for:    

• Indførsel af fuld underskudsmodregning  
• Indførsel af flad aktieindkomstbeskatning på 27 pct.  
• Udvidelse af skattekreditordningen 
• Afskaffelse af fantomskatten 
• Styrket fokus på iværksætteri på life science-uddannelser  

 
Klinisk forskning og samspillet mellem det offentlige og life science-virksomheder  
Når virksomheder skal vælge, hvor de skal placere deres aktiviteter, herunder klinisk forskning, er 
gode rammevilkår altafgørende. Vi ved, at klinisk forskning er med til at højne kvaliteten i sund-
hedsvæsenet og er samtidig med sikre at nye behandlinger introduceres tidligt i Danmark.  
 
Derfor arbejder vi i Dansk Erhverv for:  

• Konkurrencedygtig prissætning på kliniske forsøg  
• Centralisering af klinisk forskning  
• Styrkede incitamenter for klinkere til at indgå i kliniske forsøg 
  

Forskning og kvalificeret arbejdskraft  
Danmark er voldsomt bagud, når det kommer til at fremme virksomheders egne investeringer, bl.a. 
ved hjælp af fradrag for forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU-fradrag), hvor vi slet ikke kan mat-
che de lande vi normalt sammenligner os med. Derudover er det en kæmpe udfordring for branchen, 
at der i dén grad bliver mangel på kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Adgange til kvalificeret ar-
bejdskraft er forudsætningen for, at life science-branchen kan fortsætte sin vækst.  
 
Derfor arbejder vi i Dansk Erhverv for:  

• Permanent forhøjelse af FoU-fradraget på 130 pct.  
• Etablering af en ambitiøs dagsorden for dansk uddannelse og forskning  
• Bevillingerne til universiteterne skal matche erhvervslivets efterspørgsel på arbejdskraft   
• Bedre samarbejde mellem erhvervslivet og universiteterne  
• Smidigere regler for tiltrækning af udenlandske talenter  
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Hjemmemarkedet og udvikling af sundhedsvæsnet  
Et stærkt og innovationsfremmende hjemmemarked er en af de vigtigste faktorer for, om danske life 
science-virksomheder lykkes ude i verden. Det danske sundhedsvæsen skal være et udstillingsvin-
due for innovative sundhedsløsninger.  
 
Derfor arbejder vi i Dansk Erhverv for:  

• Sundhedsvæsnet skal benytte sig af de mest innovative produkter  
• Større fokus på den samfundsøkonomiske gevinst ved investeringer i sundhed 
• Bedre anvendelse af totalomkostningsprincipper i forbindelse med indkøb  
• Samtænkning af indkøb og efterfølgende drift  
• Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal udarbejde modeller for innovative prisaftaler  
• Anvendelse af outcome og værdi for patienten i forbindelse med offentlige indkøb  
• Flere offentlig-private partnerskaber om indkøb  
• Styrkelse af det offentlig-private samarbejde om udvikling af nye produkter  

  
Sundhedsdata og digitalisering af sundhedsvæsnet  
Vi har i Danmark en styrkeposition, når det kommer til sundhedsdata. Vi har rigtig mange og rigtig 
gode data, og vi har en høj grad af tillid og IT-sikkerhed. Digitalisering af sundhedsvæsenet og brug 
af sundhedsdata kan være med til at gøre sundhedsvæsenet mere tilgængeligt og rykke behandlin-
gen tættere på borgerne. Samtidig er det en nødvendighed, hvis vores sundhedsvæsen skal være 
bæredygtigt i en fremtid med langt flere ældre og kronikere.  
 
Derfor arbejder vi i Dansk Erhverv for:  

• Bedre anvendelse af potentialet i sundhedsdata ift. bedre behandling og udvikling  
af nye løsninger 

• Oprettelse af infrastruktur for borgernes og patients egne indsamlede data  
• Bedre skalering af uddannelser, der imødekommer behovet for specialister i big  

data og digitalisering  
• Forankring af fælleseuropæisk sundhedsdatarum i Danmark 
• Indførsel af nationale mål for national udbredelse og anvendelse af telemedicin   

 
Internationalisering og styrket eksportfremme 
Når danske life science-virksomheder lykkes med at eksportere deres succes til udlandet, er det til 
gavn for os alle sammen. Eksport gør os alle sammen rigere – det gør simpelthen samfundskagen 
større.  
 
Derfor arbejder vi i Dansk Erhverv for:  

• Styrket myndighedssamarbejde på life science området  
• Styrkelse af Lægemiddelstyrelsens internationale samarbejder 

 


