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En europæisk sundhedsunion: 
En lægemiddelstrategi for Europa

37 mia. EUR 
bidrog til 

forskningsinvesteringer  
(i 2019)

Hvert år tillades 
over 60 nye 

lægemidler  
på EU-plan

110 mia. EUR 
i handelsoverskud

800 000 
direkte job

LÆGEMIDDELSEKTOREN

Strategien dækker et lægemiddels fulde livscyklus

Sikring af 
lægemiddelforsyninger

Tilladelse, medicinsk 
teknologivurdering og 

markedsføring

Levering til 
patienter

Forskning og innovation

4321

Videnskabelig ekspertise: Det Europæiske Lægemiddelagentur og de 
nationale tilsynsmyndigheder på området har tusindvis af eksperter fra 

hele Europa, som yder videnskabelig rådgivning af højeste kvalitet

Over 12 millioner 
mennesker er inficeret 
med covid-19 i Europa

Øgede budgetter til lægemidler, 
som allerede tegner sig for  

20-30 % af 
hospitalsudgifterne

Lægemidlerne 
er ikke altid 
tilgængelige, 
eller de er for 

dyre

HVAD ER STATUS?

Antimikrobiel 
resistens er ansvarlig 
for 33 000 dødsfald 

om året

 Der findes ingen 
behandlingsmuligheder 

for 95 % af de 
sjældne sygdomme

Udækkede behov
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Udækkede behov 

  Adgang 
til lægemidler til 

overkommelige  
priser

Digitalisering  
og nye teknologier

Foregribelse og  
reaktion på store 

sundhedskriser og  
åben strategisk 
selvstændighed

HVAD VI ØNSKER 
AT OPNÅ:

HVORDAN VI ØNSKER  
AT OPNÅ DET:

 

•  Forskning i og udvikling af nye behandlinger, vacciner  
og antibiotika 

• Tilpasning af kliniske forsøg til patienters og 
sundhedssystemets behov

• Et samarbejde på EU-plan om prissætnings- og 
godtgørelsespolitikker

• Større konkurrence fra generiske og biosimilære  
lægemidler 

• Fremme af medicinsk teknologivurdering

• Investering i forskning, udvikling og fremstilling af nye 
lægemidler 

• Fremme af avancerede produkter, videnskabelig udvikling  
og  teknologisk omstilling

•  Bedre forsyningskæder med strategisk oplagring og  
mere produktion og investering i Europa 

• Oprettelse af en EU-Kriseberedskabsmyndighed på 
Sundhedsområdet (HERA)

• Nedbringelse af lægemidlers indvirkning på miljøet

Lægemiddelstrategien skal give EU's stemme vægt i verden, 
og fremme globale standarder for tilgængelige, sikre og effektive  

lægemidler af høj kvalitet.


