Läkemedelsbranschen – en svensk basnäring
Hälsovinster

Betydelse för ekonomiskt
välstånd
63 miljarder kronor

6%

Läkemedel svarar för 6% av de samlade
svenska exportintäkterna
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Det är mer än exporten av järn och stål under samma år
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70 miljarder kronor
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för drygt
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År 2016 exporterade Sverige läkemedel och farmaceutiska produkter

satsar privata företag i Sverige på läkemedelsforskning och
läkemedelsutveckling
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… exportintäkter och bidrag till
handelsbalansen ...

10 miljarder
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till Sveriges BNP varje år

Vårdtiden har sjunkit för stora diagnosgrupper
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33 miljarder kronor

Genomsnittligt antal vårddagar per patient

Bidrar med drygt

Läkemedelsbranschen är en av de allra mest forskningsintensiva
branscherna i det svenska näringslivet. Forskningsintensiteten är
mellan fem och tio gånger högre än i näringslivet i övrigt

Den genomsnittliga
vårdtiden har sjunkit

Bidrag till BNP ...
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Betydelse för jobb, forskning
och innovationssystem

Om produktivitet i vården mäts som hälsovinster i förhållande till nedlagd arbetstid
hos vårdpersonalen, så innebär detta att produktiviteten
ökat kraftigt. Nya läkemedel är en del av förklaringen
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Läkemedelsbranschen i Sverige omsatte

Tredje upplagan,

11 000
21%

anställda i Sverige

arbetar med forskning och utveckling

Exporten överstiger importen med

32 miljarder kronor
vilket var mer än det totala svenska handelsnettot

Nya läkemedelsbehandlingar
har minskat dödligheten
Dödligheten har minskat dramatiskt i en rad svåra
sjukdomar, såsom cancer, hjärtinfarkt och HIV
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forskare är kvinnor

... och skatteintäkter
Räknar man samman bolagsskatter och skatt på personalkostnader så ger
läkemedelsforskning och läkemedelsproduktion i Sverige skatteintäkter på

12 miljarder

Den förväntade livslängden
ökar i Sverige

1: 6

I Sverige ökar den förväntade
livslängden med ett år vart sjätte år.
Detta kan delvis förklaras med nya
läkemedelsbehandlingar

20 000

personer sysselsätts tillsammans
med underleverantörer

Källa: Vinst för Sverige – en rapport från VETSAM. Rapporten är producerad 2014,
uppdaterades i maj 2015 och kan laddas ner eller beställas från www.lif.se.
Här kan du hitta all information och alla referenser angivna i detta material.
Siffror för exportintäkter och bidrag till handelsbalansen är hämtade från SCB 2016.
Forskningsinvestering är hämtad från SCB, Forskning och utveckling i Sverige 2015.
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Beställ hela
rapporten

VETSAM

Institutet för vetenskap och samhälle

Hela rapporten – Vinst för Sverige – är skriven av Vetsam, institutet för
vetenskap och samhälle, på uppdrag av LIF – de forskande läkemedelsföretagen.
Rapporten är producerad 2014 med uppdateringar i maj 2015 och maj
2016. Rapporten kan laddas ner eller beställas från www.lif.se. Här kan
du hitta all information och alla referenser angivna i detta material.
Siffror för exportintäkter och bidrag till handelsbalansen är hämtade
från SCB.
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