
 

 
  

Lægemiddelindustrien er vokset fra 22.984 beskæftigede i 2008 til 32.959 i 2019, hvilket svarer til en 
stigning på knap 10.000 flere medarbejdere. Beskæftigelsen i lægemiddelindustrien er med andre 
ord vokset med mere end 40 pct. fra 2008 til 2019. Den øgede beskæftigelse har fundet sted på tværs 
af alle uddannelsesgrupper på nær ufaglærte.  

 

  

Note: Uoplyste og diskretionerede uddannelser er ikke inkluderet. Lægemiddelindustrien er defineret som branchekoderne 
21.10.00, 21.20.00 og 46.46.10. Kilde: Lif-beregninger pba. Danmarks Statistik 

Antallet af beskæftigede med en erhvervsfaglig uddannelse i lægemiddelindustrien er steget med 
24 pct. fra 2008 til 2019. Det svarer til, at antallet af faglærte beskæftigede er vokset med 1.300. Læ-
gemiddelindustriens beskæftigede med en kort eller mellemlang videregående uddannelse er lige-
ledes vokset med hhv. 19 pct. og 50 pct.  

Den største stigning er blandt de beskæftigede i industrien med en lang videregående uddannelse. 
Antallet af beskæftigede med en lang videregående uddannelse er steget med 5.249 fra 2008 til 
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Lægemiddelindustriens beskæftigelse er vokset med over 40 pct. siden 2008. Lægemid-
delindustrien efterspørger mange forskellige typer af medarbejdere, hvilket ses i og med 
at beskæftigelsen er vokset på tværs af alle uddannelsesgrupper.  

 



 

 
  

2019, hvilket svarer til mere end en fordobling. Også beskæftigede med en forskeruddannelse er 
steget markant. I 2008 var der 956 med en ph.d. mod 2526 i 2019, hvilket svarer til langt over en 
fordobling i den uddannelsesklasse.  

Lægemiddelindustrien er en videnintensiv branche. Siden 2008 er der imidlertid også blev skabt 
mange nye job til faglærte.  

Lægemiddelindustrien har som den eneste industri formålet at øge beskæftigelsen for alle med en 
kompetencegivende uddannelse, hvilket vidner om, at arbejdskraften er med til at drive væksten i 
branchen. 

I regeringens life science-strategi er det blevet fremskrevet, at der er behov for op imod 30.000 nye 
medarbejdere i life science-industrien.  
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