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Politisk bevågenhed på branchen  

Politikerne har – bl.a. takket være en strategisk 
indsats fra foreningens side – haft stor bevågenhed 
på life science- og medicobranchen i hele 2018. Med 
god grund. Branchen bidrager enormt til det danske 
samfund med en stadigt stigende vækst. Men vi 
står også over for en række store udfordringer, som 
kræver, at vi har politikernes opmærksomhed. Det 
gælder ikke mindst EU-forordningerne som træder i 
kraft i 2020 og kapaciteten af bemyndigede organer. 

Derudover er Medicoindustrien godt i gang 
med at implementere de initiativer, som er 
beskrevet i vækstplanen for life science, der 
blev lanceret for et år siden. I januar 2019 kom 
præsentationen af en sundhedsreform, som – hvis 
den skal gennemføres på den anden side af et 
folketingsvalg – får konsekvenser for branchen.

Stigende interesse for Medicoindustriens aktiviteter 

Medicoindustriens sekretariat har ligeledes arbejdet 
målrettet på at tilbyde medlemsvirksomhederne 
flere services såsom ekspertgruppemøder, 
rådgivning, kurser og uddannelser. 

Alene i 2018 blev der afholdt 99 
ekspertgruppemøder, ydet gratis rådgivning 206 
gange til medlemsvirksomhederne om specifikke 
udfordringer ift. udbud, regulatoriske forhold mv., 
og mere end 600 personer har deltaget i Medtech 
Academys kurser, seminarer og uddannelser. 

Det er ikke kun gennem foreningens interne 
aktiviteter, vi har mærket en stigende interesse 
for Medicoindustrien. Foreningen har indgået 
en række strategiske partnerskaber og 
samarbejder med relevante aktører. Herunder 
Data Redder Liv, MedTech Bridge, relevante 
patientforeninger samt BioInnovation Institute.   

Medicoindustrien i medierne 

Primo 2018 blev der sat en målsætning om, at 
Medicoindustrien skulle være endnu mere synlig i 
den offentlige debat både direkte via foreningen og 
indirekte igennem medlemsvirksomhederne i såvel 
de traditionelle som på de sociale medier. Denne 
målsætning må siges at være opfyldt. Selvom vi røg 
ind i en europæisk mediestorm i slutningen af året, har 
pressen også vist positiv interesse for branchen. Det har 

mundet ud i flere medieomtaler af Medicoindustrien og 
foreningens budskaber, end nogensinde før. Antallet af 
publicerede debatindlæg og artikler med foreningens 
budskaber er fordoblet i 2018, og samtidig kan vi 
se en stigning i interessen for Medicoindustrien på 
de sociale medier, hvor følgerne på både Twitter og 
LinkedIn er tredoblet fra 2017 til ultimo 2018. Samtidig 
har Medicoindustrien lanceret sin egen podcast, som 
belyser emner, der har stor indflydelse på branchen.  

Medtech Careers 

Den stigende vækst i branchen betyder, at vi kommer 
til at mangle kvalificeret arbejdskraft, der kan sikre 
udviklingen og innovationen i branchen. Derfor 
tog Medicoindustrien og en række af de største 
danske medicovirksomheder i foråret 2018 initiativ 
til en 3-årig branding- og rekrutteringskampagne, 
Medtech Careers, som har til formål at tiltrække 
kvalificerede kandidater til medicobranchen. 

Allerede inden årsskiftet rundede kampagnen 1,6 mio. 
kampagnevisninger mod forventede 1 mio. visninger. 
Som en yderligere blåstempling af kampagnen valgte 
Teknologipagten i december 2018 at støtte Medtech 
Careers med 320.000 kr. til yderligere aktiviteter.      

Medicoindustrien i 2019 

2018 har alt i alt været et begivenhedsrigt år for 
Medicoindustrien. Branchen omsætter for 64 milliarder 
kroner årligt og eksporterer varer for 18,2 milliarder 
kroner årligt. Det betyder, at medicobranchen er et af 
de absolut stærkeste erhvervsområder i Danmark. 2019 
vil efter alt at dømme cementere denne styrkeposition. 
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Medicoindustrien 2018

206
Medicoindustrien har ydet 
gratis rådgivning 206 gange til 
medlemsvirksomhederne om 
specifikke udfordringer ift. udbud, 
regulatoriske forhold mv.  

204
Medicoindustrien har 204 
medlemsvirksomheder. Heraf 
har 11 virksomheder meldt sig 
ind i foreningen i 2018.  

MedTech Academy havde 
i alt 639 deltagere på kurser, 
seminarer og uddannelser.

Rådgivning

Medlemsvirksomheder

MedTech Academy
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174
Medicoindustrien har optrådt 
i de traditionelle medier 174 
gange. Foreningen har ligeledes 
lanceret sin egen podcast.

99
Medicoindustrien har afholdt 
99 ekspertgruppemøder, 
som medlemmerne deltager 
gratis i. Foreningen har i alt 
25 ekspertgrupper.    

Medicoindustrien har udarbejdet 
et policykatalog med 17 konkrete 
forslag til bedre rammevilkår 
for medlemsvirksomhederne. 
Forslagene drøftes med politikere 
på Christiansborg. 

Medieoptrædener

Ekspertgrupper

Rammevilkår
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2018 var et godt år for Medicoindustrien. Særligt 
fordi, vi formåede at holde et stort politisk fokus på 

branchen. Året har dog også budt på udfordringer. Med 
præsentationen af sundhedsreformen er der kommet en 
række nye forhold, vi skal forholde os til som branche, 

hvis reformen gennemføres efter et folketingsvalg 
i 2019. Nedenfor er beskrevet nogle af de vigtigste 

begivenheder i det forgangne år.

Implementering af vækstplanen for life science

Efter en massiv indsats fra life science-organisationerne 
blev der etableret et life science-kontor i 
Erhvervsministeriet. Formålet med kontoret er primært 
at sikre en effektiv implementering af de i alt 36 
vækstplansinitiativer, som Regeringen lancerede for 
sektoren i starten af 2018.

Det er planen og målet for Medicoindustrien at dette 
kontor kan blive fast forankret i ministeriet for at sikre et 
stabilt fremtidigt politisk løft af sektorens rammevilkår. 

Medicoindustrien har især fremhævet vigtigheden 
af, at kontoret følger op på etableringen af et dansk 
bemyndiget organ i statsligt regi. Vi venter, at et nyt 
bemyndiget organ vil se dagens lys i 2019.

Vi har haft en løbende og tæt dialog med life science-
kontoret om vilkår for implementeringen af de mange 
initiativer. Primo 2019 præsenterede kontoret en samlet 
beskrivelse af life science-sektorens tyngde og positive 
aftryk på det danske samfund. Analysen viser bl.a. 
at branchen er en højproduktiv branche. Analysen 
lægger sig i forlængelse af den brancheanalyse, som 
Medicoindustrien lancerede i 2017. 

Sundhedsreformen

Med det fremlagte udspil til en sundhedsreform er det 
vores overbevisning, at vi kan få et bedre fungerende 
sundhedsvæsen, hvis der tages bestik af de 17 anbefalinger, 
vi har udarbejdet i vores policykatalog. Foreningen har ved 
flere lejligheder påpeget, at reformens vigtigste tema er at 
sikre en entydig ansvarsfordeling og -placering i forhold til 
patientbehandling. I tilknytning hertil er det afgørende, at 
sundhedsvæsenet sikres en økonomisk styringsmodel, der 
tilgodeser sundhedsinnovation. En ensidig detailstyring fra 
Finansministeriet vil være ødelæggende for det fremtidige 
sundhedsvæsen.

Dertil kommer, at det grundlæggende er meget 
positivt, at der i reformudspillet er fokus på at hæve 
behandlingskvaliteten – og det er meget opløftende at 

se, at life science-industrien er nævnt eksplicit i udspillet. 
Branchen vil naturligvis gerne bidrage til udviklingen af 
behandlingskvalitet, patientsikkerhed og produktivitet i 
sundhedssektoren. Virksomhederne har mange vigtige 
løsninger hertil.

EU-forordningerne

Implementeringen af de nye forordninger for 
godkendelse af medicinsk udstyr (MDR/IVDR) går nu ind i 
en meget afgørende fase, hvor overgangsperioden, indtil 
den fulde indfasning i 2020/22, skal vise, hvorvidt der 
hersker balance mellem de politiske ambitioner og de 
reelle styringsvilkår.

Medicoindustrien har været i tæt og løbende dialog 
både med de danske sundhedsmyndigheder og 
Medtech Europe, og som situationen har udviklet sig 
indtil videre, nærer den europæiske medicobranche 
en stor skepsis til, at det regulatoriske system kan nå at 
være færdigopbygget og klar inden for den tidsramme, 
som er blevet udstukket.

På Medicoindustriens opfordring tog sundhedsministeren 
sagen op i EPSCO, det fælleseuropæiske 
sundhedsministerråd, for at lægge pres på EU-
Kommissionen. 

Samtidig har Medicoindustrien italesat, hvilke 
konsekvenser en manglende færdiggørelse af det 
regulatoriske system har for sundhedsvæsenet og for 
patientbehandlingen.

2019 vil blive året, hvor industriens skepsis forhåbentlig 
bliver gjort til skamme eller året, hvor vores bange 
anelser bliver bekræftet. Medicoindustrien har gjort alt 
for, at vores bange anelser ikke bliver til virkelighed. 

Nye gebyrer for branchen

Medicoindustrien har i lang tid været i dialog med 
Sundhedsministeriet om fastlæggelse af gebyrer, som 
kan bidrage til at gøre Lægemiddelstyrelsens services 
indtægtsdækkende og omkostningsægte.





Medicoindustrien har hermed ønsket at bidrage til at 
forme en stærk Lægemiddelstyrelse, som kan agere 
proaktivt i forhold til udviklingen af vores branche.

Imidlertid har Sundhedsministeriet og Finansministeriet 
lanceret et gebyrsystem, som er disproportionelt 
med det gebyrniveau, der pålægges andre 
brancher. Gebyrniveauet er dels voldsomt højt, og 
dels er industrien pålagt at finansiere det meste af 
Lægemiddelstyrelsens almindelige drift. Dette er aldeles 
uhørt, hvilket Medicoindustrien har gjort opmærksom på 
såvel i medierne som overfor sundhedsministeren og 
erhvervsministeren.

Gebyrmodellen flugter simpelthen dårligt med den 
politiske ambition bag vækstplanen for life science, som 
havde til formål at skabe stærke udviklingsrammer for life 
science-sektoren.

Udredningspanelet

I 2018 vedtog Medicoindustrien et sæt nye etiske 
retningslinjer, som flugter med retningslinjerne fra 
Medtech Europe.

Hele den europæiske medicobranche har 
dermed fået et sæt enslydende retningslinjer for, 
hvordan virksomhederne skal agere i forhold til 
sundhedsvæsenets aktører. De nye retningslinjer 
supplerer de retningslinjer, som i samme år blev udtænkt 
af regionerne og de bestemmelser, der er beskrevet i 
loven om tilknytning mellem industri og klinikere

Med foreningens nye etiske retningslinjer fulgte naturligt 
etableringen af branchens interne klagenævn – eller 
udredningspanel. Panelet har til opgave at tage konkret 
stilling til og træffe afgørelse ved indberetninger, hvor der 
hævdes overtrædelse af retningslinjerne.

I 2018 har sekretariatet tilrettelagt de praktiske 
forudsætninger for, at panelet er funktionsdygtigt fra 1. 
januar 2019.
 
Mediestorm – The Implant Files

Medicoindustrien har arbejdet ihærdigt på at øge 
synligheden af branchen i medierne. Det har bl.a. også 
øget pressens bevidsthed om branchens industrielle 
styrke og samfundsmæssige nytteværdi. Det fremtvinger 
dog også kritiske spørgsmål om branchen. 

Det fik vi, sammen med vores europæiske 
søsterorganisationer, at føle, da ICIJ (International 
Consortium of Investigating Journalists) kastede sig 
over den europæiske medicobranche med påstande 
om, at produktsikkerheden var chokerende ringe, fordi 
producenterne ikke ulejligede sig med at teste udstyr, før 
det kom på markedet.
 

Mediestormen var koordineret, så den fandt sted i 
samme uge i samtlige EU-lande. Medieomtalen i de 
danske medier byggede på få sager, der lå flere år 
tilbage, og hvor det – ud fra vores synspunkt – kan 
diskuteres, hvorvidt der var tale om svigt af udstyr eller 
svigt af lægefaglig ekspertise.

Medicoindustrien var orienteret lang tid i forvejen 
om mediekampagnen, og vi havde fra første dag 
en klar pressestrategi, som var koordineret med de 
europæiske søsterorganisationer og Medtech Europe. 
Medicoindustrien forsynede under hele kampagnen 
kritikere med faglig og saglig information om, hvordan 
medicinsk udstyr testes. Vi er af den overbevisning, at 
pressestrategien var med til at lægge låg på den kritiske 
omtale relativt hurtigt. 

Medtech Careers

Medicobranchen er en af Danmarks stærkeste 
vækstbrancher og har som sådan et jævnt stigende 
behov for talentfulde – ofte højtuddannede – kandidater 
til at understøtte væksten. Særligt på det tekniske 
område og inden for regulatoriske discipliner er 
behovet for unge kandidater stort. Derfor igangsatte 
Medicoindustrien i tæt samarbejde med nogle af de 
største medicovirksomheder i Danmark en kampagne, 
som har til formål at øge kendskabet og interessen for 
branchen.

Medtech Careers-kampagnen blev igangsat i 
starten af 2018, og har vist sig som en overordentlig 
succes. Kampagnen er en 3-årig digital indsats, som 
indeholder et kampagnesite – www.medtechcareers.
dk – kampagnefilm, ambassadørfilm, en talentbank 
samt en jobportal, hvor der kan formidles projekter og 
stillingsopslag.

Brexit

2019 startede med et politisk tovtrækkeri om, hvorvidt 
og hvordan Storbritannien kan løsrive sig fra EU. Det 
har medført politisk lammelse, som har bragt landet i en 
ugunstig situation med tab af beskæftigelse og velfærd 
til følge.

For producenter og leverandører af medicinsk udstyr er 
situationen ekstra penibel, da gensidig anerkendelse af 
udstyr – og dermed fri leverance af udstyr mellem EU og 
Storbritannien – vanskeliggøres.

Som en nødplan har det engelske sundhedsvæsen 
(MHRA) iværksat et antal procedurer, som forhåbentlig 
kan afhjælpe den meget vanskelige situation, 
Storbritannien står i.



Life science-industrien er en højproduktiv 

industri. Produktiviteten i life  

science-industrien er 1,7 mio. kr. årligt. 

Den gennemsnitlige, årlige produktivitet 

for dansk erhvervsliv er 0,8 mio. kr.  

og 0,9 mio. kr. for industrivirksomheder.

Lægemiddel  

og biotek

Medico Life science Dansk erhvervsliv Industri- 

virksomheder

Kilde: Erhvervsministeriets rapport fra 2019:  
”Life science-industriens fodaftryk på dansk økonomi”.  

Rapporten er baseret på nyeste tilgængelige tal fra 2016/2017. 
Note: Dansk erhvervsliv dækker over virksomhederne i privat erhvervsliv 

uden landbrug, råstofindvinding og den finansielle sektor, dvs. alle 
virksomheder i brancherne C-N eksklusiv K. 

1.483
1.760 1.662

833 943



Facts om den danske medicobranche

211
Life science-industrien omsætter 
for 211 mia. kr. årligt. Heraf 
omsætter medicobranchen alene 
for 64 mia. kr.

9
9% af omsætningen i life science-
industrien anvendes på forskning 
og udvikling. Medicobranchen 
står for 7,4% af dansk erhvervslivs 
samlede investeringer i forskning 
og udvikling.

Life science-industrien beskæftiger 
ca. 47.000 personer. Heraf 
beskæftiger medicobranchen 
alene 16.500. 

47

Omsætning

Forskning og udvikling

Beskæftigelse

Medicobranchen er en del af den danske life science-industri, som udgøres af medico- og pharmavirksomheder. Den 
danske life science-industri er blandt de førende på det globale marked for lægemidler og medicinsk udstyr. På en 
lang række områder bidrager industrien i gennemsnit mere til det danske samfund end dansk erhvervsliv generelt, 
viser nyeste tal. Ambitionen er, at Danmark skal være førende life science-nation i Europa i 2025. 



1,7
Den gennemsnitlige produktivitet 
i life science-industrien er 1,7 mio. 
kr. årligt. Den gennemsnitlige 
produktivitet i medicobranchen 
alene er 1,5 mio. kr. årligt.

21
Life science-industrien bidrager 
med 21 mia. kr. årligt i skat. 
Medicobranchen bidrager alene 
med 7,2 mia. kr. årligt.

Life science-industriens værditilvækst 
udgør ca. 77 mia. kr. Heraf udgør 
medicobranchen alene 25 mia. kr.  

77

Produktivitet

Skat

Værditilvækst

– en del af life science-industrien

Kilder: Erhvervsministeriets rapport fra 2019, baseret på nyeste tilgængelige tal fra 2016/2017, ”Life science-industriens fodaftryk på dansk økonomi” 
samt Medicoindustriens brancheanalyse ”Medicobranchen i tal 2017.”



Kurser, uddannelser og seminarer

Medicoindustriens uddannelsesafdeling – også kaldet MedTech Academy – udbyder kurser, 
uddannelser og seminarer. Som deltager får du den nyeste viden og inspiration samt mulighed for at 
danne netværk med andre deltagere, der arbejder med de samme problemstillinger som dig. Det giver 
en god platform for at udvikle og skabe værdi i din virksomhed. 

Vi samarbejder med undervisere, som er anerkendte eksperter inden for deres område – danske såvel 
som internationale. 

Medicoindustriens kurser, seminarer og uddannelser er åbne for alle og udvikles i tæt samarbejde med 
Medicoindustriens ekspertgrupper og medlemsvirksomheder. På den måde sikrer vi, at arrangementerne 
altid er aktuelle og relevante. Medicoindustrien tilbyder også at gennemføre virksomhedsspecifikke 
kurser. Dette giver mange fordele, bl.a. at kurserne skræddersyes efter virksomhedens behov samt 
skaber rum for friere diskussioner undervejs i forløbet.

Vores uddannelser er længerevarende forløb over flere moduler, som går i dybden og afsluttes med en 
eksamen. Kurser er typisk af 1-2 dages varighed, som går i dybden og har fokus på læring. Seminarer er 
inspirationsgivende og sætter fokus på højaktuelle emner og varer typisk en halv dag.

I 2018 deltog i alt 639 personer på MedTech Academys kurser, seminarer og uddannelser. 

Medicoindustriens kurser, seminarer og 

uddannelser er åbne for alle og udvikles 

i tæt samarbejde med Medicoindustriens 

ekspertgrupper og medlemsvirksomheder.

MedTech Academy



MedTech Academy

Kurser

Medicoindustrien udbød 
58 kurser i 2018.

Seminarer

Medicoindustrien udbød 
5 seminarer i 2018.

Uddannelser

Medicoindustrien udbød  
4 uddannelser i 2018.

58

5

4



KURSER

•  Introduktion til UDI ( det nye tages med i det 
eksisterende kursus, aftalt med Jesper)

•  Persondatareglerne for medicovirksomheder - fokus 
på de nye regler

• Anatomi, fysiologi og sygdomslære
• MedTech RA Officer -  uddannelse
• Medical Device ISO 13485 / QMS auditor
•  Fleksible udbudsformer - dialog før, under og efter 

udbud
• Project Management for Product Development
• NYT Cybersecurity of Medical Devicess and UL 2900
• Design Control
•  Persondatareglerne for medicovirksomheder - fokus 

på de nye regler
• Data Protection Officer - uddannelse
• Introduktion til medicoindustrien
• Process Validation
•  Clinical Evaluation for Medical Devices in Europe and 

International Approach
•  Praktisk gennemførelse af risikoanalyser ved 

produktudvikling og produktion
• NYT Medtech Marketing
• IEC 62304: Software Lifecycle
• NYT Medicoindustriens fremtider 
• Præsentationsteknik
• Regler om reklame, tilknytning og økonomiske fordele
• Introduktion til udbudsloven 
• Medical Device Usability 
•  EN 60601-series - how to apply safety and risk 

management to medical electrical equipment and 
systems

• Corrective & Preventive Actions (CAPA)
• Medical Device ISO 13485 / QMS auditor
•  Få konrol med en kritiske forretnigsdokumentation - 

introduktion til records management
• Anatomi, fysiologi og sygdomslære 
• MedTech RA Officer -  hele uddannelsen
• Brugervejledninger til medicinsk udstyr
• Quallity Systems Regulations (QSR)
•  Persondatareglerne for medicovirksomheder - fokus 

på de nye regler
• Introduktion til UDI 
•  FDA Regulation of Medical Devices and Combination 

Products: Recent FDA Guidance Documents 
•  Personlig beskyttelse for teknikere - afbrydelse af 

smitteveje
• Medical Device Usability 
•  Introduction to Validation of Software for Regulated 

Processes

• Medical Device ISO 13485 / QMS auditor 
• CE-mærkning af medicinsk udstyr
• Project Management for Product Development
•  NYT Advanced Biocompatability - Chemical 

Characterization
• Planning an Effectiv Post Market Surveillance Program
• Design Control
• Introduktion til medicoindustrien
•  Fleksible udbudsformer - dialog før, under og efter 

udbud
• Proces Validation
•  Clinical Evaluation for Medical Devices in Europe and 

International Approach
•  NYT Training of internal auditors in relation to country 

specific requirements within the MDSAP program
• Statistik for procesvalidering
• MedTech Innovator - uddannelse
•  FDA Regulation of Medical Devices and Combination 

Products: Recent FDA Guidance Documents
•  NYT Person Responsible for Regulatory compliance 

according to MDR and IVDR - 
• IEC 62304: Software Lifecycle
• NYT MDSAP Fundamentals and Readiness Training
• NYT MDD to MDR Transition 
•  NYT New update on China CFDA Regulation and 

Registration for Medical Devices with Case Studies
• Design Control - ekstra
• NYT Economic Operators
•  Reimbursement as a driver for commercial and clinical 

strategies
• Corrective & Preventive Actions (CAPA)
•  Patenter og erhvervshemmeligheder i 

medicobranchen
• Præsentationsteknik
•  Regler om reklame, tilknytning og økonomiske fordele 

- flyttes til jan 2019
•  EN 60601-series - how to apply safety and risk 

management to medical electrical equipment and 
systems

SEMINARER

• Cybersikkerhed - konsekvenser for medicobranchen
• Human Factors Engineering
• Indkøberseminar
• Medicoindustriens udbudsseminar: Udbudstrends
•  Seminar om Medicoindustriens udredningspanel - 

gratis

MedTech Academy



MedTech Academy

Kurser

Seminarer

Uddannelser

91% vil anbefale kurserne  
til andre. 

205 personer deltog 
i seminarer i 2018.

16 personer blev uddannet fra 
MedTech Academy i 2018.

91

205

16
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Agern Allé 13
2970 Hørsholm
E: sl@medicoindustrien.dk
T: +45 49184704

Medicoindustrien
Agern Allé 13
2970 Hørsholm
E: md@medicoindustrien.dk
T: +45 49184700
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Lars Marcher

Formand 
Adm. direktør

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
E: Im@ambu.com

Coloplast A/S
Holtendam 1 
3050 Humlebæk
E: dkcpe@coloplast.com

Ferrosan Medical Devices A/S

Sydmarken 5 

2860 Søborg

E: hkr@ferrosanmd.com

Becton Dickenson A/S 
Firskovvej 25B
2800 Kgs Lyngby
E: anette.stenholt@bd.com

Anders Nørby

Project Vice President,  
Device R&D

Novo Nordisk A/S
Brennum Park 1
3400, Hillerød
E: anby@novonordisk.com 

Christian Bo Petersen

Næstformand 
Senior Vice President,  
Payers & Trade

Mikkel C. Buhl

Head of Legal and Compliance 
Nordic

Alcon Nordic A/S
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
E: mikkel.buhl@alcon.com

Henrik Krøis

Managing Director, CEO
Jens Rønn Olesen

Salgsdirektør

Abena A/S
Egelund 35
6200 Aabenraa
E: jro@abena.dk

Anette Stenholt

Sales Manager,  
MDS Denmark & Iceland

Niels Røddik

Nordisk salgs- & 
marketingdirektør

3M A/S
Hannemanns Allé 53
2300 København S
E: nroeddik1@mmm.com

Medicoindustriens 
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Device Consulting aps

Dräger Danmark A/S

Dripmate A/S

E
Edwards Lifesciences A/S

Egoo Health ApS

Ellipse A/S

Elos Medtech Pinol A/S

emendo a/s

Essity A/S

EYE-GO A/S

F
FBC Device ApS

Ferring Pharmaceuticals A/S

Ferrosan Medical Devices A/S

FlowTech Medical ApS

Fluisense ApS

Focuscare Denmark ApS

FORCE Technology

Fresenius Medical Care 

Danmark A/S

FRS-Systems ApS

FUJIFILM Nordic Danmark - Filial

G
GE Healthcare Danmark A/S

Getinge Danmark A/S

Gorrissen Federspiel

H
H. Dam Kærgaard A/S

HeartView Medical

Hepion ApS

Hjørring Dental Laboratorium ApS

Hologic Denmark ApS

I
IctalCare A/S

InnoCC ApS

2
2cureX A/S

3
3Dintegrated ApS

3M a/s

3Shape Medical A/S

A
A-consult A/S

A.MENARINI diagnostics S.r.l.

Abbott A/S

Abbott Medical Danmark A/S

Abena A/S

Absolute Liquid Solution ApS

Acarix A/S

Accura Advokatpartnerselskab

Adept Water Technologies A/S

Advalight ApS

Agfa Healthcare Denmark A/S

AL Engineering

Alcon Nordic A/S

Alere A/S

AlfaNordic A/S

ALK-Abelló A/S

Ambu A/S

Andreasen & Elmgaard A/S

Apgar Danmark A/S

Arthrex Danmark A/S

Ascensia Diabetes Care 

Denmark ApS

Audientes ApS

B
B. Braun Medical A/S

Baxter A/S

BECH-BRUUN

Becton Dickinson (Denmark) A/S

Biofarma Logistik A/S

BioModics ApS

Bioneer A/S

BioScopex

BIOTRONIK ApS

BK Ultrasound ApS

BL Medical ApS

BluSense Diagnostics

Boston Scientific Nordic AB

BRAUN Scandinavia A/S

C
C-Patient ApS

Cardinal Health Denmark ApS

Carestream Health Denmark ApS

Carmo A/S

CathVision ApS

Cercare Medical ApS

Circle Biomedical

CiToxLAB Scantox A/S

Codan DEHA ApS

Coloplast A/S

Coloplast Danmark A/S

ConMed Denmark

Controlled Polymers A/S

Contura International A/S

Convatec Denmark A/S

Cook Medical

Cortex Technology ApS

Cytotrack ApS

D
Dansac & Hollister Danmark

Dentosolve

DesignPsykologi

DFD A/S

DHI A/S

DHL Supply Chain Danmark A/S

DMD Danish Medical 

Medlemmer og 
netværkspartnere



InnoCon Medical ApS

Inspirata

Intersurgical, filial af 

Intersurgical AB, Sverige

J
Johnson & Johnson a division 

of Janssen-Cilag A/S

Journl A/S

K
Karl Storz - Endoskopi Danmark A/S

KEBOMED A/S

Kirstine Hardam A/S

Kivex Biotec Ltd.

Kromann Reumert

L
LEO Pharma A/S

Life Science Robotics ApS

Liita Healthcare ApS

LiNA Medical ApS

Linde Healthcare AGA A/S

Lohmann & Rauscher A/S

M
MagCath ApS

MagVenture A/S

Meda A/S

Medichanical Engineering Aps

Medicologic A/S

Medidee Services SA

MediLink A/S

Mediplast Kendan A/S

Mediq Danmark A/S

MedTrace Pharma A/S

Medtronic Danmark A/S

MEQU ApS

Mermaid Medical A/S

Miiskin ApS

Mipsalus ApS

Mölnlycke Health Care ApS

Monsenso

N
Nanovi A/S

Neurescue ApS

NNE

Nobel Biocare Denmark A/S

Ansøg om medlemskab på: 
www.medicoindustrien.dk/content/

ansoeg-om-medlemskab

NorDia Tech A/S

Nordic Service Group ApS

Norlase ApS

NOSCOMED

NoviPel ApS

Novo Nordisk A/S

NRT-Nordisk Røntgen Teknik A/S

O
O2matic ApS

OBI Medical ApS

OCTLIGHT ApS

OLYMPUS DANMARK A/S

OneMed A/S

Opitek - InstrumentSpecialisten

ORIGIO a/s

Ortofon Microtech A/S

Ortotech A/S

OSAA Innovation ApS

P
Particle3D

PAUL HARTMANN A/S

Pharma4ever QA ApS

Philips Danmark A/S

Phillips-Medisize A/S (550)

Physio R&D IVS

Plesner Advokatpartnerselskab

PreCure IVS

Prevas A/S

Probatus ApS

Protesekompagniet A/S

Q
Qmed Consulting A/S

R
Radiobotics ApS

ReaMed

Reapplix

Rehfeld Medical

Resmed Maribo A/S

Roche Diagnostics A/S

Rosholt Consulting

Roto Health ApS

RSP Systems A/S

Rømer Consulting ApS

S
Salient Pharma IVS

Siemens Healthcare A/S

Siren Care Denmark IVS

Smith & Nephew A/S

Smiths Medical Danmark ApS

Solsten Diagnostics A/S

Specialbandager.dk A/S

Spiromagic ApS

Stemform ApS

Sterigenics Denmark A/S

SteriLean ApS

Straumann Danmark ApS

Stryker Danmark

Subcuject ApS

Suma Care ApS

Sumondo

T
Technolution A/S

Teknologisk Institut

Terumo Denmark filial af Terumo  AB

TKS A/S

Tonica Elektronik A/S

U
UNEEG medical A/S

Unomedical a/s

V/W
Varian Medical Systems 

Scandinavia A/S

VasDeBlock IVS

Vingmed Danmark A/S

Visiopharm

Vitrolife A/S

Vulcur Medtech ApS

Vygon Denmark ApS

Wellspect HealthCare

X/Y/Z
XO CARE A/S

Ypsomed ApS

Zimmer Biomet Denmark ApS



Medicoindustrien er brancheorganisation 

for mere end 200 af Danmarks førende 

virksomheder, der beskæftiger sig med medicinsk 

udstyr.

Medicoindustrien har til formål at fremme 
medlemsvirksomhedernes erhvervsmæssige  
og politiske interesser.

I Danmark er Medicoindustrien høringsinstans for 
myndighederne i spørgsmål og sager, som angår 
branchen for medicinsk udstyr. Medicoindustrien 
deltager aktivt i råd og udvalg, som har indflydelse 
på erhvervsvilkårene for branchen.

På internationalt plan yder Medicoindustrien en  
aktiv indsats i de europæiske og amerikanske 
søsterorganisationer. 

Medicoindustrien

Agern Allé 13
2970 Hørsholm
T: +45 49 18 47 00
E: medico@medicoindustrien.dk

Du kan også finde os på Twitter og LinkedIn.


