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Sundhedseksport for over 150 milliarder kroner 

Sundhedsprodukter fylder en stigende andel af dansk ek-
sport. Andelen af sundhedsprodukter i vareeksporten er 
steget fra under ti procent i 2007 til 22 procent i 2020. 
Udviklingen og eksporten af sundhedsprodukter er en 
udpræget dansk styrkeposition – kun Irland har en større 
andel en Danmark. Markedet for sundhedsprodukter vil 
stige kraftigt i de kommende år i takt med flere og flere 
ældre. 

Danmark eksporterede sundhedsprodukter for 154 milliarder kro-
ner i 2020. Eksporten af lægemidler steg i 2020 til over 135 milliar-
der kroner og udgør dermed hovedparten af sundhedsindustriens 
samlede eksport.  
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Mia. kr.

Dansk eksport af sundhedsprodukter, vareeksport i løbende priser

Fremgang for sundhedseksporten

Sundhedsindustriens 

eksport har rundet 150 

mia. kr. 
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Samlet set er sundhedsindustriens eksport steget væsentligt hurti-

gere end den øvrige vareeksport. Over de seneste ti år er sundheds-

eksporten steget med 130 procent (opgjort i løbende priser), mens 

den øvrige vareeksport blot er steget med 15 procent1.  

 

Den markante fremgang i eksporten af sundhedsprodukter betyder, 

at disse fylder en stadig større andel af dansk eksport. Sundheds-

produkterne udgjorde sidste år 22 procent af den samlede vareek-

sport, mens de i 2007 undergjorde under ti procent. 

 

 

 

Sundhedsindustrien er en klar styrkeposition i dansk erhvervsliv. 

Kun Irland overgår Danmark, når der ses på sundhedsindustriens 

betydning for den samlede vareeksport.  

 

1 Samme billede gør sig gældende, når man ser på eksporterede mængder, 
hvor eksporten af medicinske og pharmaceutiske produkter er steget næ-
sten 120 procent, mens den samlede vareeksport blot er steget med 21 pro-
cent. 
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Sundhedsprodukters andel af dansk vareeksport (løbende priser)

Sundhedsprodukter fylder mere og mere i dansk vareeksport

Sundhedsindustriens 

eksport vokser langt 

hurtigere end den øvrige 

vareeksport 

Lægemidler og medico-

teknisk udstyr udgør 22 

procent af den samlede 

danske vareeksport 

Kun Irland har en større 

eksport af sundhedspro-

dukter 
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Amerikanerne købte sidste år danske sundhedsprodukter for næ-

sten 50 mia. kr., svarende til mere end en tredjedel af den samlede 

sundhedseksport. USA er dermed det klart største eksportmarked 

for sundhedsprodukter, efterfulgt af Kina, Tyskland og Japan. Ver-

dens fire største økonomier aftagere cirka halvdelen af den danske 

eksport af sundhedsprodukter. 
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Sundhedseksport som andel af samlet vareeksport, 2020

Danmark har en klar styrkeposition inden for sundhedsprodukter

De største aftagere af danske sundhedsprodukter

Dansk eksport af sundhedsprodukter, 2020

Lægemidle

r

Medicoteknisk 

udstyr

Hjælpemidler Sundheds-

produkter i alt

Andel af 

sundheds-

eksport

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Procent

USA 46.109     831                1.992          48.931             32,1

Kina 12.806     376                850             14.032             9,2

Tyskland 6.313       456                1.468          8.237              5,4

Japan 6.378       345                559             7.282              4,8

Sverige 4.789       195                659             5.643              3,7

Frankrig 4.119       89                 251             4.460              2,9

Norge 3.385       154                443             3.982              2,6

Spanien 2.934       65                 143             3.142              2,1

Tjekkiet 3.050       42                 28               3.120              2,0

Nederlandene 2.521       165                315             3.001              2,0

Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat og DI

USA er største aftager 

af danske sundhedspro-

dukter 
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Sundhedsprodukterne er med til at sikre dansk eksport en stærk til-

stedeværelse i hele verden og kobler dermed dansk eksport sammen 

med nogle af de hurtigst voksende økonomier. 

 

Potentialet for eksport af sundhedsprodukter er stigende over de 

næste mange år. Ifølge befolkningsfremskrivninger fra FN bliver der 

flere og flere ældre i verden. I dag er lidt over 8 procent af verdens 

befolkning mere end 65 år gamle, men frem mod 2050 forventes 

denne andel at blive fordoblet til knap 16 procent. Antallet af 

65+årige stiger fra 600 mio. mennesker til over 1,5 mia. mennesker. 

Der kommer især flere i de ældste aldersgrupper (85+årige). Udvik-

lingen med flere ældre forventes at fortsætte helt frem til år 2100. 

Denne udfordring kan sundhedsindustrien være med til at imøde-

komme gennem udvikling af nye innovative behandlinger og tekno-

logier til gavn for patienter verden over.  

 

 

 

 

 

 

Aldring giver øgede af-

sætningsmuligheder for 

danske sundhedspro-

dukter 


