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Indholdsfortegnelse

Medicoindustrien mener:
• Investeringer i sundhed er investeringer i vækst og velstand
• Forebyggelse og tidlig opsporing af sygdom skal opprioriteres
• Ny teknologi i sundhedsvæsenet forbedrer patientbehandling og effektiviserer arbejdsgange
• Sundhedsvæsenet skal investere mere i den løbende efteruddannelse af medarbejdere
• Klinisk forskning, udvikling og innovation skal styrkes
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Teknologi er en del 
af løsningen

Med sine mere end 100 medlemsvirk-
somheder er Medicoindustrien et vig-
tigt talerør for branchen. Der har igen i 
2008 været en høj medlemsaktivitet og 
hundredvis af branchens medarbejdere 
har lagt mange kræfter i foreningens ar-
bejde.
 
På de indre linjer er foreningen trim-
met, kommunikationskanalerne er vel-
udviklet, og vi har i 2008 indført en ud-
valgsstruktur med nye policygrupper og 

ekspertgrupper for at sikre en klar sammenhæng mellem 
det strategiske og udførende arbejde. Den nye struktur har 
optimeret organisationen, så vi direkte kan videreføre med-
lemmernes ekspertviden og holdninger til gavn for branchen 
og samfundet.
 
Medicoindustriens kurser og uddannelser udbyder fortsat 
branchens førende program for målrettet og branchespecifik 
efteruddannelse – i 2008 med et rekord højt antal deltagere. 
På både dansk og europæisk plan er der øget fokus på de 
etiske retningslinjer i relationerne mellem industri og sund-
hedsvæsen. Medicoindustriens uddannelse til Medicokonsu-
lent understøtter på 5. år branchens forpligtelse til etisk kor-
rekt og professionelt samarbejde.
 
På hjemmemarkedet har der især været fokus på de æn-
drede samhandelsbetingelser med sundhedsvæsenet. Leve-
randørerne skal indstille sig på nye samhandelsvilkår og de 
nye store regionale indkøbsorganisationer skal finde deres 
ben både ved udformningen af udbud, men også når der skal 
træffes afgørelser. Indkøbsorganisationerne har et bundet 
politisk mandat. Der skal skaffes besparelser. Men organi-

sationerne mangler stadig at finde den rette form at forvalte 
deres monopolagtige position på.
 
Branchen har forståelse for, at store indkøb presser priserne, 
men leverandørerne udtrykker til stadighed frustration over, 
at handlinger ikke følger hensigter i regionernes indkøb. Det 
opleves i stigende grad, at prisreduktioner vægtes højere end 
kvalitet, service og uddannelse. Derfor søger vi forståelse for, 
at investeringer i medicinsk udstyr er en central del af løs-
ningen i drift og udvikling af sundhedsvæsenet og ikke bare 
en omkostning. Medicinsk udstyr udgør kun ca. 6 pct. af de 
samlede udgifter, men dårligere kvalitet kan føre til højere 
samlede omkostninger og være til skade eller ulempe for pa-
tienterne.
 
De vigtige danske producerende virksomheder oplever også, 
at der er pres på sundhedsbudgetterne på de store marke-
der. De regulatoriske krav til produkterne er både i EU og 
den øvrige verden meget omfattende. Medicoindustrien har 
gennem vores medlemskab af den stadigt mere slagkraftige 
europæiske brancheorganisation Eucomed brugt kræfter på 
at sikre, at vilkårene for udvikling og markedsføring af nye og 
innovative produkter ikke forringes.
 
Finanskrisen har på mange måder vendt op og ned på ver-
den. Det er endnu for tidligt at sige noget sikkert om hvor-
dan det på længere sigt vil påvirke medicoindustrien, men 
der er grund til forsigtig optimisme på branchens vegne. For 
det danske samfund er det vigtigt at huske, at branchen re-
præsenterer et centralt og efterspurgt udviklingsområde 
nationalt og internationalt. Medicoindustriens virksomheder 
skaber både sundhed og arbejdspladser og er en af landets 
vigtige videns- og eksportbrancher.
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Morten Falck Larsen, Formand for Medicoindustrien



Mission
Medicoindustrien er talerør for og serviceleverandør til virk-
somheder, der i Danmark udvikler, producerer, sælger eller 
på anden vis har interesse i CE-mærket medicinsk udstyr

Vision
Medicoindustrien skal være en efterspurgt og værdsat sam-
arbejdspartner for politikere, myndigheder, sundhedssekto-
ren, universiteter og læreanstalter og medierne

Medicoindustrien skal være branchens foretrukne center for 
erfaringsudveksling og brancherelevant information

Medicoindustrien skal være den førende udbyder af branche-
specifik efteruddannelse

Medicoindustrien skal være den foretrukne leverandør af 
branchespecifikke statistikker og analyser

Værdigrundlag 
Medicoindustrien arbejder på et højt etisk og fagligt niveau 
for en positiv og balanceret varetagelse af patienters, profes-
sionelles, samfundets og branchens interesser

Fordeling af medlemmer

Mission, Vision og 
Værdigrundlag
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34% Datterselskaber

32% Salgsselskaber

23% Producenter

11% Andre



Året 2008 vil indtage en fremtrædende 
plads i historieskrivningen.

Sammenbruddet i finanssektoren og det 
politiske skift i USA vil få stor betydning 
for den globale udvikling i de kommende 
år.

Det er blevet lysende klart, at ”mere af 
det samme” ikke er godt nok.

Dansk økonomi kommer under pres og 
den danske velfærdsmodel kommer under pres.

Hvordan skal vi leve og hvad skal vi leve af i fremtiden?

Investering i sundhed kan være et godt svar på begge udfor-
dringer.

Der er robust dokumentation for, at økonomisk vækst i ud-
viklingslandene er tæt korreleret til investeringer i sund-
hed. Det ser ud til, at der også i de udviklede økonomier er 
en positiv sammenhæng mellem investeringer i sundhed og 
økonomisk vækst. Det der er vigtigt, set fra en samfundsøko-
nomisk vinkel er, at investeringerne forbedrer befolkningens 
sundhedstilstand, så flest mulige er i stand til at uddanne sig, 
bidrage på arbejdsmarkedet og klare sig selv længst muligt i 
den tredje alder.

Kombinationen af nye behandlingsmuligheder og den de-
mografiske forskydning i befolkningen vil i de kommende år 
sætte vores sundhedsvæsen under pres. Både med hensyn til 
at tilvejebringe den nødvendige økonomi, men også og ikke 
mindst med hensyn til at sikre den nødvendige arbejdskraft.

Der vil utvivlsomt være behov for at satse mere på sundheds-
fremme og sygdomsforebyggelse. 

I den behandlende del af sundhedsvæsenet skal der satses 
på, at eksisterende og ny teknologi kan effektivisere diag-
nostik og behandling. Det gælder både den faglige kvalitet 
men også forbruget af arbejdskraft. Det er tankevækkende, 
at udgifterne til medicinsk teknologi (eksklusive lægemidler) 
udgør mindre end 5 % af de samlede udgifter i vores sund-
hedsvæsen. Skal vi lykkes med en sådan teknologisk omstil-
ling kræver det – lige som på energiområdet – investeringer 
så den nyeste teknologi tages i anvendelse, ligesom investe-
ringer i forskning og udvikling er nødvendig. 

Netop med hensyn til forskning og udvikling af ny teknolo-
gi har Danmark et rigtig godt udgangspunkt. Vi har stærke 
forskningsmiljøer inden for life science og vi har store og 
mindre virksomheder, der er dygtige til at bringe viden og 
ideer frem til markedet. 

Virksomhederne skaber arbejdspladser og eksport, en nød-
vendig forudsætning for at det danske samfund kan fastholde 
et højt velfærdsniveau med blandt andet et velfungerende 
sundhedsvæsen.

Kombinationen af en teknologisk omstilling i vores sund-
hedsvæsen og en satsning på forskning, udvikling og gode 
rammevilkår for vores sundhedsindustri er et rigtigt godt bud 
på både hvordan vi skal leve men også hvad vi skal leve af i 
fremtiden.
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Af Jens Kr. Gøtrik, Direktør

En vision for sundhedsindustrien 
i Danmark



Medicoprisen 2008 til Medicinsk Museion
Museumschef, professor Thomas Söderqvist og Medicinsk 
Museion, Københavns Universitet, blev i maj måned tildelt 
Medicoprisen 2008 som en anerkendelse af indsatsen for 
bevaringen af den medicoindustrielle kulturarv. ”Når vi går 
til lægen, er på hospitalet eller kommer på plejehjem er vi 
omgivet af medicinsk udstyr og apparater. Udstyret holder os 
i live og øger vores livskvalitet. Teknologien betyder noget 
for den måde vores liv er indrettet på, og ved at bevare gen-
standene og indsamle viden om deres brug, er vi med til at 
danne grundlaget for fremtidens historiske forskning i hvad 
der var vigtig i vores høj-teknologiske tid,” sagde Söderqvist 
ved prisoverrækkelsen, som blev forestået af Videnskabsmi-
nister Helge Sander.

Indkøbsseminar 2008 – medicinsk udstyr 
i TCO perspektiv
Det gennemgående tema for årets seminar mellem medico-
industriens medlemmer og indkøbere i de fem regioner var 
total-cost-of-ownership (TCO) i relation til indkøb af nyt me-
dicinsk udstyr og apparatur. Ud over TCO var også emner som 
tilbudsevaluering, brugerinvolvering, fællesudbud, købermo-

nopoler og strategisk indkøb på programmet. Godt 120 deltog 
på seminaret, som var det 10. i rækken over de sidste 8 år.

Klart svar om genbrug af engangsudstyr
Folketingets sundhedsudvalg stillede i sommeren 2008 i alt 
syv spørgsmål til sundhedsministeren omkring genbrug af 
medicinsk engangsudstyr på danske hospitaler. Spørgsmåle-
ne berørte f.eks. de sundhedsmæssige, personalemæssige og 
økonomiske konsekvenser af genbrug. Af svarene fremgår det 
entydigt, at der ikke længere genanvendes medicinsk udstyr 
til engangsbrug på de offentlige sygehuse eller på private ho-
spitaler, som er medlem af SPPD. 

Synlighed i medierne og den offentlige debat
I 2008 blev arbejdet målrettet videre for at øge medicobran-
chens og Medicoindustriens synlighed i medierne og den 
offentlige debat og for at styrke branchens indflydelse på 
sundhedsvæsenets udvikling. I indlæg, artikler og ved en 
række møder med erhvervs- og sundhedsjournalister har 
Medicoindustrien fremhævet branchens bidrag til løsnin-
ger af sundhedsvæsenets udfordringer. Centrale temaer har 
været procesoptimering, teknologi til erstatning af sparsom 
arbejdskraft og de langsigtede besparelser ved investeringer 
i nyt apparatur og udstyr.

Øget politisk dialog
Medicoindustrien har i løbet af 2008 intensiveret dialogen 
med politikere og myndigheder for at fremhæve branchens 
værdi i sundhedsvæsenet og belyse potentialet for forbedrin-
ger af effektivitet og produktivitet ved øget brug af ny tekno-
logi, nyt udstyr og procesoptimering. Et specielt fokusområde 
har været promoveringen af ”total-cost” tangegangen og en 
synliggørelse af vigtigheden af at se på de samlede omkost-
ninger ved brug af medicinsk teknologi og ikke kun på anskaf-
felsesprisen. 

Årets gang og aktiviteter 
i Medicoindustrien i 2008
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Eucomed – fart i det i europæiske samarbejde
Samarbejdet med den europæiske brancheforening Eucomed 
er af stor betydning for den hjemlige branche. Med Medtech 
Forum i Bruxelles samlede Eucomed over fire dage branchens 
aktører, politikere og beslutningstagere til fælles europæisk 
dialog under sloganet ”Unite to innovate in health”. 

Netværk med nordiske partnere
Medicoindustrien igangsatte i 2008 et udvidet samarbejde 
med brancheorganisationerne Swedish Medtech i Sverige, 
LFH i Norge og Sai-Lab i Finland for at takle fælles problem-
stillinger og ikke mindst at øge den nordiske stemme på den 
europæiske scene. Medicoindustrien og Swedish Medtech 
arbejdede tillige sammen ift. InterReg projektet om fælles 
indkøb på tværs af Øresund. 

Høringssvar for branchens rammevilkår
Medicoindustrien er fast høringspartner i forhold til ny dansk 
og europæisk lovgivning på medicoområdet. I 2008 er afgi-
vet høringssvar i forhold til revisionen af direktiverne om 
medicinsk udstyr og aktivt implantabelt udstyr, gebyrbe-
kendtgørelsen samt den nye ordning vedrørende eksport-
certifikater. Endvidere har Medicoindustrien været hørt i en 
række spørgsmål indenfor miljøområdet. Endelig har Medi-
coindustrien afgivet høringssvar til Europa Kommissionens 
’Recast’.

Recast – forslag til ny EU-lovgivning 
om medicinsk udstyr
EU-kommissionen igangsatte i 2008 en proces for at refor-
mere den samlede europæiske lovgivning på medicoområdet 
– den såkaldte ’Recast of the Medical Devices Directives’. I 
Kommissionens høring foreslås bl.a., at udvide det europæi-
ske agentur for lægemidlers kompetence til også at indgå i 
godkendelsesprocessen for medicinsk udstyr. Medicoindu-

strien lagde i sit høringssvar bl.a. vægt på, at ”New Approach” 
tilgangen med bemyndigede organer og CE-mærkning skal 
bevares, at der ikke er behov for et europæisk agentur for 
medicinsk udstyr og at tilsynet med de bemyndigede organer 
bør styrkes.

InterReg – fælles indkøb på tværs af Øresund
I september 2008 afsluttedes InterReg-projektet mellem Re-
gion Hovedstaden og Region Skåne. Projektets overordnede 
målsætning var gennem øget samarbejde mellem regionerne 
at sigte mod ressourceoptimering og skabe øget konkurrence. 
InterReg’s oprindelige målsætning om fælles udbud blev op-
givet på grund af manglende hjemmel i lovgivningen. Medi-
coindustrien har løbende deltaget i og kommenteret arbejdet 
med InterReg.

Samarbejde med Lægeforeningen om 
etiske retningslinjer
Den europæiske Lægeforening og Eucomed har indgået en 
samarbejdsaftale, som Lægeforeningen og Medicoindustrien 
i 2008 har arbejdet på at få oversat og tilpasset danske for-
hold. Samtidigt har Eucomeds bestyrelse i efteråret 2008 op-
dateret branchens etiske retningslinier for samarbejdet mel-
lem medicoindustrien og det sundhedsfaglige personale. 

MEDICO-INDSIGT – nyheder & opinion
I september lanceredes MEDICO-INDSIGT nyheder & opinion som et nyt kvartals nyhedsbrev mål-
rettet læsere både i og uden for branchen, f.eks. blandt sundhedsfagligt personale, myndigheder, 
eksperter og andre aktører. Med MEDICO-INSIGT tilbydes fire gange om året en hurtig opdatering  
på nyheder, tendenser, opinion, lovgivning og nye tiltag i medicobranchen. 
MEDICO-INDSIGT udgives også på engelsk. 
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Policygrupper og ekspertgrupper 
i Medicoindustrien
Medicoindustrien indførte i 2008 en ny organisationsstruktur 
hvor 3 policygrupper og 21 ekspertgrupper blev etableret som 
erstatning for tidligere tiders udvalg og erfa-grupper.
 
Medarbejdere i Medicoindustriens medlemsvirksomheder 
inviteres til aktivt at deltage i foreningens policygrupper 
og ekspertgrupper. Arbejdet i grupperne sikrer indflydelse 
på prioriteter, politikker og fokusområder og giver samtidig 
unikke og værdifulde netværksmuligheder på tværs af bran-
chen.

Medicoindustriens 
organisation

Policygruppernes opgaver er, at:
• Drøfte og koordinere policyspørgsmål 
• Udforme forslag til politikker 
• Udforme forslag til statements 
Policygrupperne udgøres som udgangspunkt af formænd for 
de underliggende ekspertgrupper samt et bestyrelsesmedlem.

Ekspertgruppernes opgaver er, at:
• Drøfte faglige spørgsmål 
• Sikre relevant videndeling 
• Medvirke til faglig opdatering 
• Give faglig rådgivning til policygrupper 
• Give faglig rådgivning til sekretariat 
Ekspertgrupperne er åbne for deltagelse af alle medarbejdere 
i medlemsvirksomhederne med en interesse og fagkundskab 
i arbejdsområdet.

Policygrupper og ekspertgrupper 
i Medicoindustrien

Regulatoriske forhold
Kvalitetssikring
Sterilisation
Renrum og mikrobiologi
Biosikkerhed
Miljø (inkl. Reach)
Kliniske afprøvninger
Post market surveillance

Forbrugsvarer
Kapitalvarer
Serviceydelser
Marketing
Indkøbere

E-handel
Softwarevalidering
Risk management
Procesvalidering
Eksport
Sundhedsøkonomi
Design

Bestyrelse

Lovgivning Marked Teknologi, innovation 
og uddannelse

Kommunikationsgruppe
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En del af den europæiske stemme
Medicoindustrien tager aktiv del i det europæiske samarbejde gennem medlemskab 
af den europæiske brancheorganisation Eucomed. Europæiske lovgivere dikterer 
rammerne for danske virksomheder og indsatsen for den danske branches vilkår 
skal føres i Bruxelles på lige fod med arbejdet herhjemme. Et særskilt og vigtigt 
fokusområde i Eucomed er arbejdet med at tilvejebringe dokumentation for medi-
cobranchens positive bidrag til sundheds- og samfundsøkonomierne i Europa. 

Medicoindustriens tre nyetablerede policygrupper vil i 2009 
fortsætte indsatsen for branchens rammevilkår og politiker 
indenfor nøgleområderne Lovgivning, Marked, og Teknologi, 
innovation og uddannelse.

Indsatsområdet Lovgivning 
Medicoindustrien står bag et fortløbende og stærkt fokus på 
arbejdet for international harmonisering og standardisering 
til gavn for branchens virksomheder. Danske virksomheder er 
underlagt både EU-lovgivning og danske regler på området, 
og virksomhedernes vækst og muligheder står og falder med 
udformningen af det gældende regelværk. Årene fremover 
vil byde på implementeringen af et nyt EU-direktiv for me-
dicinsk udstyr og på arbejdet for at reformere EU’s samlede 
lovgivning, som det i 2008 blev luftet i EU-Kommissionens 
oplæg til ”Recast”. Dertil kommer branchens etiske profil, 
bæredygtighed, miljøindsats og corporate social responsibi-
lity i spil som centrale elementer med indvirkning på bran-
chens udvikling.

Indsatsområdet Marked
Samhandelsbetingelser og afsætningsmuligheder på det 
danske marked er et centralt indsatsområde for Medicoin-
dustrien. Strukturreformen og etableringen af fem regio-
nale indkøbsorganisationer med centraliserede indkøb og 
udbud har radikalt ændret samhandlen mellem leverandø-
rer og indkøbere af medicinsk udstyr. Som samlet branche 
forfølger Medicoindustrien et fortsat frugtbart samarbejde 
med indkøbere og brugere for at overkomme administrative 
samhandelsproblemer og interessemodsætninger f.eks. i for-
hold til vurdering af udbud, pris, kvalitet, service og uddan-
nelse. Branchen forfølger også en stærk og sund etisk profil 
og standard i forhold til retningslinjer for samarbejde med 
sundhedsfagligt personale.

Indsatsområdet Teknologi, innovation 
og uddannelse
Medicobranchen er en betydelig bidragsyder til udviklingen 
af vidensøkonomien herhjemme og i vores europæiske na-
bolande. Branchen bæres af ny innovation og teknologi, der 
udvikles i samspillet mellem industrien, sundhedsvæsenets 
brugere og forskningen på landets universiteter og hospita-
ler. Men området er under konstant udvikling og i stigende 
grad involveres i dag f.eks. både designere, sociologier og 
økonomer i udviklingen af ny medicinsk teknologi. Medi-
coindustrien arbejder for at sikre de optimale rammer for 
branchens innovation og produktion og for eksporten af de 
færdige produkter. 

9 / Medicoindustrien / Årsberetning 2008



Medicoindustriens kursusafdeling udvikler og gennemfører 
branchespecifikke kurser og kompetenceudvikling til medi-
covirksomheder og ansatte i sundhedssektoren i Danmark.

Over 400 kursister deltog i 2008 på Medicoindustriens kur-
ser og kursusprogrammet er opbygget for at sikre branchens 
medarbejdere adgang til alle nødvendige efteruddannelses-
tilbud. Kurserne giver også mulighed for erfaringsudveksling 
og opbygning af faglige netværk, der kan give inspiration til 
arbejdet tilbage i virksomhederne. 

Medicoindustrien tilbyder også at udvikle virksomhedsspeci-
fikke kurser, som fordrer mere åbne diskussioner og udveks-
ling af informationer blandt kolleger i samme virksomhed.

Underviserne på Medicoindustriens kurser er faglige ek-
sperter fra medlemsvirksomhederne samt i stigende grad 
eksterne eksperter, såvel danske som internationale. 

Kursusaktiviteter 2008:  2008 (2007)
Korte kurser
Antal kurser 25 (28)
Antal deltagere i alt 417 (412)
Gennemsnit per kursus 17 (15)
Nye kurser    7 (6)
Antal virksomheder der bruger kurserne 67 (62)
Heraf medlemsvirksomheder 49 (42)
Procent af medlemsvirksomhederne 46% (39%)
der bruger kurserne

Medicoindustriens kurser 
og uddannelse
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Medicokonsulentuddannelsen
Medicokonsulentuddannelsen er en uddannelse for salgs- og marketingmedarbejdere i medicoindustrien. 
Formålet med uddannelsen er at gøre deltagerne i stand til at arbejde professionelt og effektivt med salg 
af medicinsk udstyr. Der er på nuværende tidspunkt 56 registrerede Medicokonsulenter og 13 studerende 
på vej. De tilmeldte er kommet fra 34 virksomheder, heraf er 27 medlemmer af Medicoindustrien. 
2008 holdet fik overrakt eksamensbeviser og eksamensnåle i forbindelse med generalforsamlingen i 
marts 2008.

Udbudte kurser i 2008

UDVIKLING OG PRODUKTION 
LEAN Product development
Introduktion til risk management
Praktisk risikoanalyse for medicinsk udstyr
Design control
Process validation 
CAPA – Corrective & preventive actions
Test/validation of barrier properties of packaging material
Update on biological evaluation & chemical characterisation 

REGULATORY & LOVGIVNING
Godkendelsesregler for medicinsk udstyr i EU
Global regulatory strategies
Kritisk litteraturvurdering
FDA quality systems regulations

SALG & MARKETING
EU Udbud: Prækvalifikation & tilbudsgivning
Formidling af kliniske resultater i salg & marketing
Medicokonsulentuddannelsen (6 moduler)

ANDRE KURSER  
Præsentationsteknik
Anatomi og fysiologi
Introduktion til medicobranchen
Personlig beskyttelse af teknikere
Introduktion til sundhedsøkonomi
Styring af forretningskritisk dokumentation 



Medicobranchen beskæftiger sig med al det udstyr, apparatur 
og produkter, der omgiver os, når vi bliver indlagt på et hospi-
tal, kommer på skadestuen, besøger lægen eller i forbindelse 
med hjemmeplejen.

Gennem tiden er branchen i Danmark blevet mest kendt for 
sine store verdensomspændende virksomheder inden for 
fremstilling af medicinsk engangsudstyr, apparater, instru-
menter og høreapparater.

Derudover består branchen af en mængde små og mellem-
store virksomheder heraf flere udviklingsvirksomheder for-
uden distributører og underleverandører.

Målt per indbygger er Danmark en af Europas største ekspor-
tører af medicinsk udstyr. USA er det største eksportmarked 
efterfulgt af de store EU-lande – Tyskland, England, Frankrig 
og Sverige.

Medicobranchen i tal – kort fortalt
Over 200 virksomheder herhjemme er dedikeret til medi-
cobranchen, men i alt er omkring 1.000 virksomheder i Dan-
mark beskæftiget med området i større eller mindre grad. 

Branchen er karakteriseret af mange mindre og mellemstore 
virksomheder og 2/3 af branchen har under 50 ansatte. De 20 
største virksomheder tegner sig for ca. 75. pct. af omsætnin-
gen. Over 90%  af den hjemlige produktion eksporteres. 

Branchen beskæftiger omkring 20.000 ansatte i Danmark og 
yderligere 20.000 i udlandet. Medicovirksomheder i Danmark 
og danske medicovirksomheder baseret i udlandet har en 
samlet omsætning på godt 43,5 mia. kroner.

Medicinsk udstyr er udstyr beregnet til at under-
søge, behandle og lindre sygdomme hos mennesker, 
og omfatter f.eks.:
Sprøjter og kanyler - Implantater - Sårplejeprodukter
Operationsudstyr - Pacemakere - Røntgenapparater
Scannere - Dialyseudstyr - Høreapparater
Stomiposer - Insulinpenne

Omsætning i medicoindustrien, mia. kr.

Tal og fakta 
om medicobranchen
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44% Forbrugsvarer

28% Høreapparater

16% Apparatur og 
 instrumenter
7% Konsulent, 
 F&U og andet
2% Hjælpemidler

1% Dental

1% Inventar

1% Ortopædi

Omsætning fordelt på produktgrupper
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3M A/S
Agfa-Gevaert A/S
Alcon Danmark A/S
Alpine Biomed ApS
Angiotech/ PBN MEDICALS 
 Denmark A/S
Astra Tech A/S
Atonomics A/S
B. Braun Medical A/S
Bang & Olufsen Medicom a/s
Bard Norden AB
Baxter A/S
Becton Dickinson A/S
Berendsen Textil Service A/S
Biofarma Logistik A/S
Biomet Danmark ApS
Biotronik ApS
BL Medical ApS
Boston Scientific Danmark ApS
Braun Scandinavia A/S
Carestream Health Denmark ApS
Carmo A/S
CeQur ApS
Chempilots A/S
CMA Medico
Coloplast A/S
Coloplast Danmark A/S
Continence Care A/S
Contura International A/S
ConvaTec Denmark ApS
Cook Medical
Covidien Danmark A/S
DanCad Engineering A/S
Danpleje - OneMed A/S
Data Respons A/S
DELTA
DIRAMO A/S

Edwards Lifesciences
ELOS Pinol A/S
Ferrosan A/S
Focuscare Denmark ApS
Fujifilm Danmark A/S
Gambro Danmark, 
 filial af Gambro Lundia AB
GE Healthcare Clinical Systems A/S
GM Medical A/S
H. Dam Kærgaard A/S
Hemax Medical ApS
IctalCare A/S
Johnson & Johnson
Karl Storz - Endoskopi Danmark A/S
KCI Medical ApS
Kebo Med A/S
KENDAN A/S
KILDE A/S Automation
KIVEX A/S
LiNA Medical ApS
LJ Medical Nordic A/S
Lohmann & Rauscher A/S
Maquet Danmark
Meda AS
MediCult a/s
Mediplast ncnielsen A/S
Mediq Danmark
Medtronic Danmark A/S
Mermaid Medical A/S
Movianto Danmark
Mærsk-Andersen AS
Mölnlycke Health Care ApS
Neurodan
NorDia Tech A/S
Nordic Medical Supply A/S
Nordic Service Group
NOSCOMED

Novo Nordisk A/S
Novozymes Biopolymer A/S
Opitek - InstrumentSpecialisten ApS
Oriola A/S Medical
Osmedic
Pall Norden, 
 filial af Pall Norden AB, Sverige
Paul Hartmann A/S
Philips Danmark A/S, Healthcare
PNN Medical A/S
Precisense A/S
Preventia-CMD
Protesekompagniet A/S
REGULUS
Santax Medico A/S
Scan Care ApS
Sectra A/S
SEELEN læge- og hospitalsartikler ApS
Siemens Healthcare
Smith & Nephew A/S
St. Jude Medical Danmark A/S
Sterigenics Denmark A/S
Stryker Danmark
Synthes A/S
Teknologisk Institut
Terumo Denmark, 
 filial af Terumo Sweden AB
TGm Teknik A/S
Ulabor8 ApS
Unisense A/S
Unisensor A/S
ViCare Medical A/S
Vingmed Danmark A/S
Vivostat A/S
Vygon Denmark ApS

Medlemsliste 
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Medlemsliste per 1. marts 2009



Medlemsfordele
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Netværk
•  Udveksling af erfaringer og informationer med kolleger i 
 21 ekspertgrupper og 3 policygrupper
• Opdatering af udviklingstendenser
• Mulighed for at agere i fællesskab

Medlemsservice
• Rådgivning om:
 - Fortolknings- og godkendelsesregler
 - Udbud og konkurrenceretlige regler
 - Etiske retningslinjer, m.v.
• Adgang til lønstatistik

Kurser og uddannelse
•  Branchespecifikke kurser af international standard

• Adgang til at undervise
•  Virksomhedsspecifikke kurser tilpasset egne krav og øn-
 sker
• Medicokonsulentuddannelsen

Nyhedsinformation
• Nyhedsbreve – hver 14. dag
• Medlemsmøder
• Hjemmeside, adgang til medlemssiderne

• Årsberetning, branchestatistik, pjecer m.v.

Talerør for branchen
• Talerør overfor politikere og embedsmænd
• Branchekontakt til pressen og medierne
•  Kontakt til patientforeninger, erhvervsfremme- institu-
 tioner og andre stakeholdere
• Samarbejde med uddannelsesinstitutioner
•  Relation til sygehusindkøbere, regioner og sundhedsfag-
 ligt personale 

Høringsinstans
• Fast høringspartner på nye lovgivnings- og direktivtiltag

Internationalt samarbejde
•  Medlem af Eucomed (fælles europæiske branchefore-
 ning)
• Del af international høringsinstans

• Adgang til nordisk brancheforeningsnetværk

Efteruddannelse af medarbejdere, øget medarbejdertil-
fredshed og fastholdelse 
Hurtig adgang til ny viden
Indflydelse på fælles branchesager

Adgang til branchespecifik ekspertviden og juridisk råd-
givning – generelt og om virksomhedsspecifikke forhold

Optimerede lønomkostninger

Nem adgang til at vedligeholde og udvikle medarbejderes 
kompetencer på højt niveau 
Personlig og faglig udvikling af medarbejdere
Slip for at arrangere efteruddannelsen internt i virksom-
heden
Professionalisering af salg og markedsføring og personlig 
udvikling af medarbejdere

Løbende information om branchen
Opdatering på aktuelle emner i branchen
Adgang til branchespecifik viden, som ellers er svært 
tilgængelig
Synlighed, indflydelse og adgang til ny viden

Påvirkning af beslutningstagere og vilkår
Synlighed, kendskab og indflydelse
Talerør og øget indflydelse for den samlede branche ift. 
vilkår, innovation og konkurrencekraft
Adgang til medarbejdere med rette kompetencer
Formel kontaktflade til offentlige indkøbere ift. samhan-
delsmuligheder

Direkte påvirkning af høringssvar til forbedring af bran-
chens ramme- og forretningsvilkår

Adgang til internationalt netværk med øget mulighed for 
påvirkning af EU-instanser
Branchespecifik indflydelse som kun er mulig gennem 
Medicoindustrien
Koordinering af brancheindsats på de nordiske markeder 
og større indflydelse i Eucomed



Formand
Morten Falck Larsen
Adm. direktør
Mediplast ncnielsen A/S

Næstformand 
Anne Klitgård
VP Regulatory and Medical Affairs
Vivostat A/S

Kasserer 
Peter Samuelsen
Forskningsdirektør
Coloplast A/S

Anders Christensen
Vice President
Novo Nordisk A/S

Henrik Kagenow
CEO
Bang & Olufsen Medicom a/s

Niels Røddik
Salgs- og marketingdirektør
3M A/S, Health Care

Søren R. Christiansen
Sales & Marketing Manager
Cook Medical

Rolf Ulrik
Adm. direktør
GE Healthcare Clinical Systems A/S

Medicoindustriens 
bestyrelse 2008
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Medicoindustriens 
sekretariat
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Jens Kr. Gøtrik                            
Direktør 

Lene Laursen 
Afdelingsleder
Juridisk rådgivning og medlemsservice   
 

Morten Rasmussen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation, web og eksterne relationer

Ingrid Klinth Holm
Uddannelseskonsulent
Planlægning og udvikling af 
kursusaktiviteter

Morten Petersen
Kursuskoordinator
Gennemførsel af kursusaktiviteter  
 

Betty Kayser
Direktionssekretær
Medlemskontakt og sekretariatsbetjening

Udpluk af medicoindustriens medlemsaktiviteter
og tilbud i 2008

Generalforsamling
Generalforsamling i marts 2008 havde fagligt tema om Me-
dicinsk Teknologivurdering (MTV) og DRG-systemet med 
oplæg af Finn Børlund Christensen og Poul Erik Hansen fra 
Sundhedsstyrelsen.

Medlemsmøder 
Januar: Direktørmøde om det amerikanske sundhedsmarked 
med indlæg af bl.a. Danmarks ambassadør i USA, Friis Arne 
Petersen og efterfølgende middag

Januar: Medicoindustriens nye udvalgsstruktur

Maj: Remote service og IT-sikkerhed

April: Workshop om REACH

Juni: Reviderede direktiv om medicinsk udstyr

December: Effektiv kommunikation i medicobranchen

Møder i ekspert- og policygrupper
I 2008 blev afholdt i alt 74 møder i ekspertgrupper (inkl. tid-
ligere udvalg og erfa-grupper) og policygrupper med aktiv 
deltagelse af 229 medlemmer fra 56 virksomheder.

Nyheder og medlemsinformation på e-mail, web og print
Medicoindustrien servicerer medlemsvirksomhederne og branchens medarbejdere med nyhe-
der og brancherelevant information ad en række forskellige kanaler. 

Fra starten af 2008 blev Medicoindustriens hjemmeside relanceret i en helt ny udgave med 
bl.a. blog, nyhedsside og mere information på de lukkede medlemssider. I samme forbindelse 
blev også medlemsnyhedsbrevet hver 14. dag udsendt i et nyt læsevenligt mailformat.

Tak til Medicoindustriens medlemsvirksomheder og BVMed for billedmateriale til årsberetningen



Branchens talerør 
• synlighed, kendskab og indflydelse

Nyhedsinformation 
• branchespecifik viden og ny information

Netværk 
• uddannelse og samarbejde i policy- og ekspertgrupper

Høringsinstans 
• direkte påvirkning af branchens ramme- og forretningsvilkår

Kurser og uddannelse 
• branchespecifikke kurser til medarbejderudvikling og fastholdelse

Rådgivning og service 
• ekspertviden og juridisk rådgivning om regler, udbud, etiske retningslinjer

Internationalt samarbejde 
• netværk og samarbejde i Eucomed og i nordisk brancheforeningsnetværk

Medicoindustrien
Nivaagaard
Gl. Strandvej 16
2990 Nivå
 

Tlf.: 4918 4700
E-mail: medico@medicoindustrien.dk
www.medicoindustrien.dk


