




• Den demografiske udvikling 
• Antallet af 80+ stiger med 150.000 de næste 10 

år 
• Sundhedsudgifter pr. person for 80-89-årige er 

dobbelt så høje som til 60-69-årige 
• Flere samtidige sygdomme
• Flere kontakter med sygehusvæsenet 

• Bedre sammenhæng mellem sygehus, almen praksis 
og kommuner

• Bindende kvalitetskrav til det nære sundhedsvæsen



Ulighed i sundhed – ikke alle får lige stor gavn af forbedringer på sundhedsområdet

• Mænd på 30 med en grundskoleuddannelse, kan forvente at leve, indtil de bliver 76 år, mens 
mænd med en lang videregående uddannelse kan forvente at blive 83,6 år.

• Ulighed opstår uden for sundhedsvæsenet, men forstærkes i når man kommer i kontakt med 
sundhedsvæsenet fx kræft. 

• Langt de fleste kræftformer er hyppigere blandt personer med kort uddannelse, lav 
indkomst og enlige.

• For de fleste kræftformer, er der stor social ulighed i stadie ved diagnose

• Ulighed i modtaget behandling for kræft i Danmark

• Styrket forebyggelse, diagnostik og tidlig opsporing

• Målrettet forebyggelse, socialt udsatte og psykisk sårbare



• Historisk lav realvækst i 
sundhedsudgifterne efter finanskrisen. I 
gennemsnit en årlig realvækst på 1,0 pct.

• Realvækstrater under 0,8 pct. årligt vil 
medføre en forringelse af serviceniveauet.

• Hvis realvæksten i 2010’erne var forblevet 
på samme niveau, som i 00’erne ville 
regionernes budget i dag have været ca. 
25 mia.kr. større.  

Lys forude?

• Såfremt sundhedsvæsenets budgetter skal 
følge samfundets demografi og 
velstandsudvikling forudsættes en 
realvækst på 1,8 pct. årligt i årene frem 
mod 2025.  

• Vækst på 2,1 pct. i 2020.
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• Effektive nye lægemidler har, 
sammen med bl.a. pakkeforløb på 
kræftområdet, været med til øge 
fem-års overlvene fra 52% i 2002 til 
63% i 2016. 

• Ikke mindst personlig medicin er 
med til at drive den positive 
udvikling.

Source: Cancer Register via eSundhed.dk
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• Bedre forståelse af de mekanismer, der forårsager sygdom, 
helt ned på dna-niveau gør det muligt at udvikle målrettet 
og personlig medicin. 

• Personlig medicin er mere målrettet medicin typisk med 
færre bivirkninger.

• Med personlig medicin kan vi undgå at behandle patienter, 
der alligevel ikke have effekt af behandlingen. 

AF AL MEDICIN GODKENDT I USA I 2017 
VAR PERSONLIG

AF AL MEDICIN UNDER UDVIKLING ER 
PERSONLIG MEDICIN

AF CANCER MEDICIN UNDER UDVIKLING 
ER PERSONLIG MEDICIN

Source: Phrma, ” The Personalized Medicine Coalition”





Forskning er branchens DNA og det der definerer den



DE STØRSTE DANSKE EKSPORTVARER
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Eksporten af medicin ventes at 
blive omkring 130 mia. kr. i 2019



227

0

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

Tekstil- og læderindustri

Træ- og papirindustri, trykkerier

Olieraffinaderier mv.

Kemisk industri

MEDICINALINDUSTRI

Plast-, glas- og betonindustri

Metalindustri

Elektronikindustri

Fremst. af elektrisk udstyr

Maskinindustri

Transportmiddelindustri

Møbel- og anden industri mv.

TOTAL

UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN



Investering i 

forskning

Produktion

Eksport

Ansatte

Eksport

Ansatte



LÆGEMIDDELPRODUKTION

KLINISKE FORSØG OG 
DONATIONER TIL HOSPITALER










