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Udvikling i dansk eksport af lægemidler
Lægemiddeleksport i løbende priser og som andel af den samlede vareeksport

Kilde: Danmarks Statistik

Lægemiddeleksporten sætter rekord og holder hånden 

under dansk økonomi  

I 2020 eksporterede Danmark lægemidler for 136 mia. kr. Lægemidler stod dermed for 

mere end hver femte krone skabt af den danske vareeksport i 2020. Lægemiddelindustrien 

har dermed hjulpet Danmark igennem et kriseramt år, hvor dansk økonomi har lidt under 

COVID-19. 

Positiv udvikling på trods af krisetider 

Lægemiddeleksporten vokser i en tid, hvor den 

samlede vareeksport er presset på grund af 

COVID-19. I 2020 dykkede den samlede 

vareeksport med 4,7 pct. Hvis man ser bort fra 

lægemiddeleksporten, så er den resterende 

vareeksport faldet med 7,3 pct. Det viser, at 

eksporten af lægemidler er med til at holde 

hånden under dansk økonomi. 

Lægemiddeleksporten står for 136 mia. kr. 

I 2020 eksporterede Danmark lægemidler for 

136 mia. kr. Lægemiddeleksporten er steget 

med 7,6 pct. i forhold 2019, hvor dansk eksport 

af lægemidler var 127 mia. kr. Lægemidler 

udgør dermed 19,5 pct. af den samlede 

danske vareeksport i 2020. 

Lægemidlers andel af vareeksporten har været 

støt stigende over en længere periode. I løbet 

af de seneste 10 år er eksporten af lægemidler 

mere end fordoblet i kroner med en stigning på 

86 mia. kr., men også mere end fordoblet målt 

på andel af den samlede vareeksport med en 

stigning på over 10 procentpoint. 

 ”Hvis vi fortsætter sådan og fortsat arbejder på 

at skabe gode rammevilkår, så er der god 

mulighed for, at lægemiddel- og life science-

eksporten vil fortsætte sin stigning, så life 

science-produkter kan være med til at holde 

hånden under den danske økonomi nu og i 

fremtiden” Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif 
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