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EN LIFE SCIENCE NATION  
I VERDENSKLASSE 

Life Science industrien er en dansk styrkeposition, der både bidrager 
til vores sundhed og til vækst og velfærd i Danmark. Hver dag bidrag-
er branchen til et dansk sundhedsvæsen i verdensklasse, ligesom 
branchen leverer kvalitetsprodukter til sundhedsvæsener og patienter 
verden over. I 2020 eksporterede life science-industrien for 154 mia. 
kr., og  Danmark kommer ind på en flot 2. plads over eksport af sund-
hedsprodukter sammenlignet med andre europæiske lande. Samtidig 
beskæftiger branchen mere end 50.000 fuldtidsansatte.

DI Life Science vision er, at danskerne skal have flere sunde og ak-
tive leveår – og Danmark skal bidrage til mere sundhed i verden.

Vi arbejder for en sundere befolkning i en life science nation i verdens-
klasse, hvor danskerne får mere sundhed for pengene – og hvor 
 Danmark er med til at øge den globale sundhed.

I 2020 rundede dansk 
eksport af sundhedsprodukter 
154 mia. kr.

Dansk life science 
beskæftigede mere end 
50.000 fultidsansatte i 2020

http://
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DI LIFE SCIENCE FORBEDRER 
 RAMMEVILKÅRENE FOR  
LIFE SCIENCE INDUSTRIEN

ET MEDLEMSKAB GIVER DIN VIRKSOMHED:

 > Viden og sparring om digitalisering, 
forsknings- og uddannelsespolitik, 
arbejdsmiljø, international eksport, 
bæredygtighed, skatteregler og meget mere

 > Rådgivning på alle arbejdsgiverområder, f.eks. 
ansættelsesforhold, opsigelser og barselsorlov

 > Netværk på tværs af hele Danmarks 
erhvervsliv og sundhedspolitiske aktører

 > Indflydelse på rammevilkår lokalt, nationalt 
og globalt – vi er i tæt dialog med centrale 
politiske aktører, fremhæver din virksomheds 
problemstillinger og påvirker den sundheds- 
og erhvervspolitiske dagsorden.

 > Full-service konference- og mødelokaler i 
Industriens Hus – her er plads til både 
politiske debatter, høringer og kaffemødet i 
professionelle rammer centralt i København.

HVAD?

DI Life Science er din adgang til indflydelse og vi-
den om de rammevilkår, der er afgørende for din 
virksomhed, og til Danmarks største netværk for 
erhvervsledere.

HVORDAN?

DI Life Science er aktiv i den sundhedspolitiske de-
bat. Vi er din virksomheds talerør overfor politiske 
beslutningstagere, meningsdannere og embeds-
værk på vigtige dagsordener for life science-indu-
strien.

 > Vi er i tæt dialog med centrale aktører, der gør 
det muligt at fremhæve din virksomheds 
problemstillinger og påvirke den 
sundhedspolitiske dagsorden.

 > Vi er høringspart ved lovgivningsarbejde på 
sundhedsområdet.

 > Vi faciliterer netværk for life science-
industrien, herunder DI’s Udvalg for Life 
Science, DI’s Public Affairs Panel for Life 
Science og DI’s Sundhedsteknologiske 
Netværk.

 > Vi arbejder hver dag for at synliggøre life 
science-industriens betydning for Danmarks 
økonomi, velfærd og sundhed gennem 
forskellige medier og kanaler.

DU ER VELKOMMEN 
TIL AT KONTAKTE 
Chef for DI Life Science
Peder Søgaard-Pedersen
Tlf.: 21286755
E-mail: peso@di.dk
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