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Ordforklaringer
GCP – Good Clinical Practice er en international etisk og videnskabelig kvalitetsstandard,
der har til formål at sikre forsøgspersoners rettigheder i kliniske forsøg.
Klinisk forsøg – Kliniske forsøg på lægemiddelområdet bliver gennemført med henblik
på at afgøre sikkerheden og effektiviteten af et nyt lægemiddel, der endnu ikke er godkendt af lægemiddelmyndighederne til at blive markedsført. Kliniske forsøg kan også gennemføres for at afgøre langtidseffekter af allerede godkendte lægemidler.
Kliniske forsøgs-faser – Kliniske forsøg er opdelt i faserne I-IV. Faserne besvarer forskellige spørgsmål om lægemidlernes sikkerhed, dosisstørrelse og effekt. Før fase I er der
en såkaldt prækliniske fase, hvor man udvikler lægemidlet i et laboratorie og eventuelt foretager dyreforsøg.
Industri-initieret klinisk forsøg – Klinisk forsøg igangsat og finansieret af eksempelvis en lægemiddelvirksomhed. Nærværende rapport fokuserer udelukkende på industriinitierede kliniske forsøg på lægemiddelområdet.
Investigator-initieret klinisk forsøg – Klinisk forsøg sat i gang af læger og typisk finansieret af offentlige forskningsbevillinger, sundhedsvæsenet eller fonde, eksempelvis i
forbindelse med et ph.d.-projekt, men kan også være finansieret af en lægemiddelvirksomhed.
NEXT Partnership – National Experimental Therapy Partnership er et offentlig-privat
partnerskab inden for kliniske forsøg. NEXT arbejder for at styrke Danmark som foretrukket land for kliniske forsøg i tidlige faser.
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Forord
NEXT Partnership, Lægemiddelindustriforeningen og Invest in Denmark, der er del af
Udenrigsministeriet, har bedt Copenhagen Economics om at kvantificere værdien af industri-initierede kliniske forsøg i Danmark. Dels effekterne for sundhedsvæsenet, dels effekterne for dansk BNP, de offentlige budgetter og jobskabelse.
Analyserne i denne rapport tager afsæt i to unikke datasæt, der er skabt til formålet. Der
er for det første gennemført en webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt læger og sygeplejersker med erfaring fra kliniske forsøg. Undersøgelsen er til vores kendskab med
sine 99 komplette besvarelser, den største danske undersøgelse med fokus udelukkende
på værdien af industri-initierede kliniske forsøg i Danmark. For det andet er der gennemført en dataindsamling blandt lægemiddelvirksomheder i Danmark om de ressourcer lægemiddelvirksomhederne tilfører det offentlige sundhedsvæsen som led i deres kliniske
forsøg. Derudover har vi gennemført 12 interviews med centrale interessenter såsom læger og patienter med erfaring fra kliniske forsøg, lægemiddelvirksomheder og offentlige
myndigheder.
I projektet har vi nydt godt af løbende sparring med direktøren og formanden i NEXT
Partnership.
Analysens konklusioner er dog alene Copenhagen Economics’ og kan ikke nødvendigvis
tages til udtryk for holdninger blandt de interviewede personer eller samarbejdspartnere i
projektet. Copenhagen Economics er ligeledes ansvarlig for beregninger og dataarbejde.
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Sammenfatning
Lægemiddelvirksomheder lever af at udvikle lægemidler til patienter. Som led heri gennemfører de kliniske forsøg, som skal give indsigt i lægemidlets sikkerhed og effekt i mennesker og i sidste ende føre til en markedsføringstilladelse. Kliniske forsøg er en del af udviklingen af nye lægemidler og har isoleret set stor værdi for virksomhederne.
Vores analyse finder imidlertid at der er et yderligere betydeligt afkast til det samfund,
som forsøgene finder sted i. Hver gang industrien anvender 1 krone på forsøg stiger BNP
med 64 øre. Afkastet afspejler, at på trods af, at vi på mange måder lever i en global økonomi, er geografisk nærhed central for spredning og anvendelse af ny viden. I 2015 igangsatte lægemiddelindustrien 175 kliniske forsøg i Danmark. Vi finder, at forsøgene skaber
afkast til det danske samfund igennem to kanaler.
Mere og bedre sundhed
For det første gennem mere og bedre sundhed. Vi finder, at lægemiddelvirksomhederne
ifm. forsøg startet i 2015, brugte 248 mio. kr. på at øge kapaciteten og kvaliteten i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne. Det sker gennem betaling for lægernes og sygeplejerskernes tid samt for den medicin og udstyr, der anvendes på hospitalerne. Sammen
med aktiviteten i den private sektor, som forsøgene giver anledning til, finder vi, at hvert
industri-initieret kliniske forsøg i gennemsnit forbedrer BNP med 902.000 kr. og de offentlige budgetter med 1.169.000 kr., jf. Figur 1.

Figur 1 Effekter af industri-initierede kliniske forsøg i Danmark

Note:

Gevinsten pr. forsøg betyder, at de 175 industri-initierede kliniske forsøg påbegyndt i 2015 styrker
BNP med 158 mio. kr. og de offentlige finanser med 205 mio. kr.

Kilde:

Copenhagen Economics.

5

Værdien af kliniske forsøg i Danmark

Læger lægger flere timer på arbejdet, når de deltager i kliniske forsøg. Og de bliver opkvalificeret gennem deres deltagelse. Det fører til, at de kan behandle de ’almindelige’ patienter bedre. I vores analyser finder vi, at 38% af læger er blevet bedre af deres deltagelse i
industri-initierede kliniske forsøg. Samtidig finder vi, at vidensspredningen er høj målt
ved, at 61% af læger og sygeplejersker oplever, at deres øgede viden fra forsøg er kommet
andre læger og sygeplejersker på deres egne afdelinger til gode. Den positive effekt på
udenlandske hospitaler er betydeligt mindre. Det afspejler, at geografisk nærhed har stor
betydning: Jo tættere på kilden til ny viden, desto større chance for, at den viden overføres. Det samme gør sig gældende for den nye forskning som kliniske forsøg kaster af sig.
Flere gode job
De industri-initierede kliniske forsøg i Danmark betyder, at der er ca. 387 ekstra fuldtidsansatte i det offentlige sundhedsvæsenet, hvis løn bliver betalt af lægemiddelvirksomhedernes kliniske forsøg. Heraf omkring 300 sygeplejerskestillinger, 56 lægestillinger og 31
ansatte med andre stillingsbetegnelser, eksempelvis laboranter. Derudover arbejder ca.
548 privatansatte med forsøgene, hvilket betyder at der samlet set en beskæftigelseseffekt
på omkring 935 job. Det er naturligvis ikke ensbetydende med en tilsvarende stigning i
det effektive arbejdsudbud, hvilket vi har taget højde for i effektberegningerne på BNP og
offentlige budgetter.
En stigning i antallet af industri-initierede kliniske forsøg vil skabe endnu flere job i Danmark. Det kan opgøres ved, at et gennemsnitligt industri-initieret klinisk forsøg skaber
5,3 årsværk, heraf 3,1 årsværk i den private sektor og 2,2 årsværk i den offentlige sektor.
Beskæftigelseseffekten kan også opgøres ved, at der for hver gang lægemiddelvirksomhederne investerer 1 mio. kr. i kliniske forsøg skabes 1,3 årsværk, heraf 0,5 årsværk i den offentlige sektor og 0,8 årsværk i den private sektor.
Mere og bedre forskning
For det andet gennem forskning, der øger produktiviteten i samfundet og gør Danmark
endnu mere attraktivt at arbejde og drive life science-virksomhed i.
Vores analyse viser, at industri-initierede kliniske forsøg ofte danner grundlag for at
iværksætte ny forskning. Vi finder, at 35% af forsøgene giver anledning til efterfølgende
forskning inden for samme terapiområde. Hvorvidt forskningen træder i stedet for anden
forskning er svært at sige. Men man kan argumentere for, at det er forskning af højere
kvalitet og dermed med højere forventet afkast. Årsagen er, at forskningen falder inden
for samme terapiområdet som det kliniske forsøg, hvilket tyder det på, at forskningen
bygger videre på seneste forskning. Hvor meget forskningen styrker velstanden i Danmark er usikkert, men økonomiske studier viser meget høje afkast af forskning på sigt.
Høj forskningsaktivitet i Danmark er en vigtig parameter for at kunne tiltrække forskere
og forskningsaktiviteter fra udenlandske virksomheder. Ved at gøre Danmark endnu mere
attraktiv, når det kommer til at placere forsknings- og udviklingsaktiviteter er industriinitierede kliniske forsøg med til at styrke den danske klynge for life sciences.
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Implikationer
Det er vigtigt at skelne mellem globale og lokale gevinster ved forskning. Bliver et lægemiddel udviklet i Sverige eller Tyskland fremfor Danmark, vil det stadig komme danske
patienter til gode, såfremt det skulle vise sig effektfuldt. Der er imidlertid også de produktivitets-, kvalitets- og videnseffekter, vi præsenterer i denne rapport, som kun i ringe grad
realiseres andre steder end der, hvor forsøgene finder sted. De tilfalder således overvejende Danmark, hvis forsøgene gennemføres her og ikke i udlandet.
For virksomhederne kan det som udgangspunkt være ligegyldigt om forsøgene gennemføres i Danmark eller i udlandet; de lægger forsøgene hvor de får mest for pengene. Derfor
er det centralt at forstå hvad, der får virksomheder til at lægge kliniske forsøg i Danmark
frem for i andre lande og så bruge den viden til at tiltrække flere forsøg. Vi finder, at
mange af de positive effekter herunder forbedring af de offentlige budgetter tilfalder hospitalerne. Vi finder også tegn på, at den tillid, der opbygges mellem de enkelte læger/hospitaler og lægemiddelvirksomheder kan være en årsag til, at virksomheder vælger at
lægge deres næste forsøg hos samme læger/hospitaler. Vores undersøgelse viser, at 39%
af lægerne har lavet flere kliniske forsøg med samme virksomheden inden for de seneste
tre år. Dermed synes lægerne og hospitalerne at være både en stor modtager af gevinster
og en nøgle til at tiltrække endnu flere forsøg.
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Kapitel 1

Kvalitet og forskning
Industri-initierede kliniske forsøg fører mere med sig end viden omkring et nyt lægemiddels sikkerhed og effekt i patienter. I 2015 iværksatte lægemiddelindustrien 1751 nye kliniske forsøg i Danmark. Mens forsøgspersonerne har nydt godt af en særlig høj kvalitet i behandlingen, er læger og sygeplejersker blevet dygtigere til opgaverne i deres kliniske hverdag. Derudover har flere af de industri-initierede kliniske forsøg givet anledning til ny
forskning, herunder nye kliniske forsøg.

1.1

Behandlingskvalitet

Forsøgspersoner i kliniske forsøg er typisk patienter 2, som afprøver et nyt lægemiddel, der
endnu ikke er godkendt til almindeligt brug. Da effekten af de nye lægemidler endnu ikke
er helt fastlagt, er forsøgspersonerne under en særlig intensiv observation og opfølgning.
Det svarer til, og opleves af forsøgspersonerne som, et særlig højt kvalitetsniveau i behandlingen.
Patienter i industri-initierede kliniske forsøg får mere behandling
Industri-initierede kliniske forsøg adskiller sig fra almindelig behandling ved at de giver
sig udslag i flere og længere konsultationer, som det fremgår af nedenstående Figur 2. Figuren viser, at forsøgspersonerne kommer til over tre gange så mange konsultationer, af
over dobbelt varighed i forhold til normalt.

1
2

Copenhagen Economics på baggrund af Lægemiddelstyrelsen (2016) Årsrapport 2015 – Kliniske forsøg med lægemidler.
Forsøgspersonerne kan også i visse tilfælde være raske frivillige. Eksempelvis i fase I-forsøg på nogle indikationer eller sygdomsområder, hvor sikkerheden ved et nyt lægemiddel fastlægges.
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Figur 2 Flere og længere konsultationer ved kliniske forsøg
Antal

Minutter

8

60

7,0

56

6
40
4

24
2,3

20

2

0

0
Årligt antal konsultationer uden forsøg

Årligt antal konsultationer under forsøg

Konsultationer ifm.
almindelig behandling

Konsultationer ifm.
forsøg

Note:

n=99. Spørgsmålene lød ”Hvor lang tid tog en patientkonsultation, i gennemsnit, i forbindelse med
forsøget? (i minutter)”, ”Hvor lang tid tager en ”normal” patientkonsultation på området, når patienten ikke deltager i et industri-initieret klinisk forsøg? (i minutter)”, ”Hvor mange konsultationer var
der pr. patient, under forsøget” og ”Hvor mange konsultationer vurderer du at der ville have været pr.
patient i samme periode, havde de ikke deltaget i forsøget”.

Kilde:

Copenhagen Economics.

Det er lægernes og sygeplejerskernes opfattelse, at patienterne sætter pris på den mere intensive observation og yderligere behandlingsindsats. Eksempelvis erklærer 68 og 64 pct.
af lægerne og sygeplejerskerne sig enige eller meget enige i, at patienter i kliniske forsøg
henholdsvis føler sig mere trygge og får bedre behandling. Derudover erklærer halvdelen
af lægerne og sygeplejerskerne sig enige eller meget enige i, at patienternes egen helbredsmæssige adfærd forbedres ved deltagelse i industri-initierede kliniske forsøg. Det
kan have stor betydning for eksempelvis kronikerpatienter, hvor livsstil spiller en central
rolle for deres sygdomsudvikling og dermed livskvalitet.
Vores resultater stemmer fint overens med eksempelvis et studie af Novo Nordisk om
værdien af kliniske forsøg på diabetesområdet3. I studiet angiver 90 pct. af patienterne, at
de overordnet oplevede deres deltagelse som positiv. Desuden angiver 71 pct. af patienterne at have forbedret deres kostvaner som følge af forsøgsdeltagelse, ligesom 65 pct. angiver at have forbedret deres vaner i forhold til motion. Tilsammen bidrager denne form
for adfærdsændringer i sig selv til en forbedret helbredstilstand hos patienterne.

3

Novo Nordisk (2015) Assessing the value of diabetes clinical research.
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Boks 1 Patientoplevelser med forsøg er individuelle
Selvom det skaber positiv værdi for både patienter og samfund at styrke deltagelse i
kliniske forsøg, er det vigtigt at have for øje, at den enkelte patient ikke altid vil opleve alle de positive gevinster. Det er derfor vigtigt, at der altid informeres tydeligt om
forudsigelige risici, bivirkninger, komplikationer og ulemper – og ligeledes at der kan
være potentielle uforudsigelige risici og belastninger knyttet til deltagelse i kliniske
forsøg. Oplevelsen af negative effekter vil (ligesom ved anden patientbehandling)
være meget individuel, dels fordi patienter reagerer forskelligt på en given behandling,
og dels fordi patienter oplever de praktiske omstændigheder omkring forsøg forskelligt.


En sårbar situation
Stillingtagen til deltagelse i et klinisk forsøg vil som oftest komme oven i et sygdomsforløb. For nogle kan det være en ekstra belastning at skulle forholde sig til
kompliceret informationsmateriale, når man bare ønsker at blive rask.



Bivirkninger
Alle lægemiddelbehandlinger kan potentielt forårsage bivirkninger, men arten
heraf og omfanget vil variere fra person til person, og det er ikke givet at en patient overhovedet oplever bivirkninger ved et givet lægemiddel. Behandlingen såvel
som patientens almene helbredstilstand har betydning for, hvilke bivirkninger der
kan opstå.
Jo tidligere i et lægemiddels udviklingsforløb, des mindre ved man om mulige bivirkninger. Ved fase I forsøg er der størst risiko for, at forsøgspersonen vil opleve
ukendte bivirkninger. Nogle bivirkninger opstår under behandlingen og vil gradvist
forsvinde, når behandlingen er slut. Andre bivirkninger viser sig først, efter selve
behandlingen er slut – det kaldes senfølger.



Ingen bedre effekt
Ikke alle patienter i et klinisk forsøg oplever en bedre effekt af forsøgslægemidlet
end de ville have godt gjort med standardbehandlingen. Det kan bl.a. skyldes, at
forsøgslægemidlet virker dårligere eller kun lige så godt (ligeså effektivt) som
standardbehandlingen, eller at man ved kontrollerede forsøg ikke modtager forsøgslægemidlet – men standardbehandlingen (alternativt placebo). I de helt tidlige forsøg (fase I) gives der ofte meget små doser, som ikke har klinisk effekt.



Tidsmæssigt og praktisk krævende
Patienten kan opleve deltagelse i kliniske forsøg som meget ressourcekrævende. I
mange tilfælde skal patienten til flere kontrolbesøg hos lægen/på hospitalet end
ved den tilsvarende standardbehandling – det tager tid, og der kan være lang
transport. Patienterne skal bruge tid på at sætte sig ind i forsøget, der skal læses
informationsmateriale, og i nogle tilfælde skal de også løbende notere deres oplevelser i en behandlingsdagbog el.lign. For mange vil den øgede opmærksomhed
på behandlingen opleves som et plus – men ikke hos alle.

Forudgående godkendelse af alle forsøg (fra både Lægemiddelstyrelsen og en videnskabsetisk komité) samt omfattende lovgivning omkring gennemførelse af kliniske forsøg og håndtering af persondata sikrer, at der er størst mulig sikkerhed for, at langt
de fleste patienter har en positiv oplevelse af at deltage i kliniske forsøg.
Kilde:

Copenhagen Economics baseret på interview med NEXT.
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1.2

Læring

Industri-initierede kliniske forsøg bringer såvel læger som sygeplejersker i kontakt med
nye eksperimentelle lægemidler og udsætter dem for stramt protokollerede arbejdsgange
og processer, hvor kravene til efterlevelse og præcision er yderst strenge. Blandt andet
gennem disse kanaler opnår det kliniske personale en læring og opkvalificering ved at deltage i kliniske forsøg, der særligt i lægernes tilfælde tages med tilbage til den almindelige
behandling af patienter med højere kvalitet og produktivitet til følge. Det er 4 ud af 5 læger, som både arbejder med kliniske forsøg og har andet klinisk arbejde, enige i. De mener, at deres deltagelse i industri-initierede kliniske forsøg har bidraget til at gøre dem
dygtigere til deres daglige kliniske arbejde.
Som det kan ses i Figur 3 herunder, erklærer lægerne og sygeplejerskerne sig især enige
eller meget enige i, at deres deltagelse i industri-initierede kliniske forsøg har gjort dem
bedre til at rapportere og dokumentere arbejdsgange, ligesom at de har opnået en øget
sygdomsforståelse.

Figur 3 Læger og sygeplejerskers læring fra kliniske forsøg
Gjort mig bedre til at rapportere og/eller
dokumentere arbejdsgange

53%

Givet mig øget sygdomsforståelse

46%

Gjort mig til en bedre kliniker

38%

Gjort mig bedre til at strukturere patientforløb

35%

Gjort mine arbejdsgange og/eller processer mere
effektive
Mindsket antallet af komplikationer blandt mine
patienter
Gjort min afdelings arbejdsgange og/eller
processer mere effektive
Mindsket antallet af genindlæggelser blandt mine
patienter
Mindsket antallet af dage mine patienter er
indlagt

22%
21%
18%
12%
7%
0%

20%

40%

60%

Note:

n=99. Procentsatserne dækker over antallet af læger og sygeplejersker der har erklæret sig ”Meget
enig” eller ”Enig” i udsagnet ”Min deltagelse i industri-initierede kliniske forsøg har…”.

Kilde:

Copenhagen Economics.

At læger og sygeplejersker især mener at være blevet bedre til at rapportere og dokumentere arbejdsgange tyder på, at de strenge krav der stilles til kliniske forsøg fra lægemiddelmyndighedernes side bidrager til bedre processer i sundhedsvæsenet. Lægemiddelvirksomhederne viderefører kravene til læger og sygeplejersker i form af stramt styrede arbejdsgange og processer samt rapporteringen af resultater for at få data af høj kvalitet om
deres eksperimentelle lægemiddel. Og kravene smitter af på den måde, at lægernes og sygeplejerskernes tager dem med tilbage til deres almindelige kliniske hverdag, hvilket
kommer patienterne til gavn.
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Disse observationer lægger sig pænt op ad resultaterne fra Novo Nordisks studie om kliniske forsøg på diabetesområdet, hvor 75 pct. af læger og sygeplejersker angiver, at deres
deltagelse i kliniske forsøg har bidraget til at forbedre deres behandling af patienter4.
Ny viden genereret i kliniske forsøg spreder sig som ringe i vandet
Det er ikke kun de læger og sygeplejersker, der deltager i industri-initierede kliniske forsøg, som bliver dygtigere af den nye viden om sygdomme og arbejdsgange, som forsøgene
giver anledning til. Et flertal af lægerne og sygeplejerskerne lærer fra sig til glæde for andre læger og sygeplejersker på deres afdeling. Derudover gælder det for nogle læger og sygeplejersker, at deres nye viden fra deltagelse i kliniske forsøg kommer læger og sygeplejersker på andre afdelinger og hospitaler samt endda læger og sygeplejersker i udlandet til
gode. Det fremgår af Figur 4, som også viser, at læringseffekten falder i takt med, at afstand fra lægen eller sygeplejersken, der har medvirket i et klinisk forsøg, stiger. Det understreger vigtigheden af at forskning foregår netop i Danmark og ikke i udlandet, da vidensafkastet er størst lokalt.

Figur 4 Overlevering af ny viden fra kliniske forsøg
Pct.
70%

61%

60%
50%

40%

40%

34%
27%

30%
20%
10%
0%
Andre klinikere på min
afdeling dygtigere

Klinikere på andre
danske hospitaler
dygtigere

Klinikere på andre
afdelinger dygtigere

Klinikere på udenlandske
hospitaler dygtigere

Note:

n=99. Procentsatserne dækker over de læger og sygeplejersker der har erklæret sig ”Meget enig” eller ”Enig” i udsagnet ”Min deltagelse i industri-initierede kliniske forsøg har gennem overlevering af
min viden gjort…”.

Kilde:

Copenhagen Economics.

At ny viden fra kliniske forsøg på danske afdelinger kommer så langt som til udlandet
stemmer godt overens med vores spørgeskemaundersøgelses resultater om netværksgevinster ved at deltage i kliniske forsøg. Fire ud af ti læger svarer, at deres seneste afsluttede industri-initierede kliniske forsøg styrkede deres danske såvel som deres internationale netværk. Ifølge Novo Nordisks studie om kliniske forsøg på diabetesområdet siger 91
pct. af læger og sygeplejersker ligeledes, at deres deltagelse i kliniske forsøg har givet dem
adgang til nye videnskabelige netværk5.

4
5

Novo Nordisk (2015) Assessing the value of diabetes clinical research.
Novo Nordisk (2015) Assessing the value of diabetes clinical research.
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Kliniske forsøg kan medføre ændringer i klinisk praksis
Den nye viden hos lægerne og sygeplejerskerne, der har deltaget i kliniske forsøg, og som
spreder sig gennem videndeling, får også betydning i praksis, hvor den nye viden mange
steder giver anledning til ændring i klinisk praksis. Blandt lægerne med erfaring fra kliniske forsøg, mener hver anden, at deres deltagelse i industri-initierede kliniske forsøg har
givet anledning til ændret klinisk praksis på afdelingsniveau.
Derudover mener en del af lægerne også, at deres deltagelse i industri-initierede kliniske
forsøg har givet anledning til ændringer på hospitalsniveau, regionalt niveau og på nationalt niveau. Dertil kommer at hver tredje læge angiver, at deres deltagelse har givet anledning til ændring af behandlingsguidelines på området. Lægernes besvarelser angående
ændring af klinisk praksis og behandlingsguidelines som følge af deltagelse i industri-initierede kliniske forsøg kan ses i Figur 5. Dette understreger at en lang række gevinster ved
forskning i stor udstrækning høstes lokalt.

Figur 5 Ændring af klinisk praksis som følge af kliniske forsøg
Klinisk praksis på afdelingsniveau
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Behandlingsguidelines
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Klinisk praksis på regionalt niveau
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Note:

n=63. Procentsatserne dækker over at lægerne har krydset en eller flere af ovenstående udsagn af,
som værende svar på spørgsmålet ”Har din deltagelse i industri-initierede kliniske forsøg givet anledning til ændring af…”.

Kilde:

Copenhagen Economics.

Gennem de ovenfor beskrevne mekanismer bidrager industri-initierede kliniske forsøg
således til at øge det kliniske niveau gennem opbygning af ny viden. Ny viden spreder sig
til andre læger og sygeplejersker, gennem effekter på klinisk praksis og gennem styrkede
netværk blandt lægerne i både ind- og udland.

1.3

Forskning

For læger og sygeplejersker sætter deltagelse i industri-initierede kliniske forsøg gang i en
positiv spiral, hvor forsøgene skaber grundlag for at deltage i nye kliniske forsøg og udarbejdelse af videnskabelige artikler samt iværksættelse af ny forskning i øvrigt. Forsøgene
er således med til fremadrettet at styrke det danske forskningsmiljø.
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Novo Nordisks strategi for dansk life sciences-industri6 understreger behovet for at styrke
dansk forskning med henblik på at sikre en stærk dansk klynge for life sciences. Forskningen skal styrkes gennem både uddannelse af flere, bedre kandidater i Danmark, samt fastholdelse af danske talenter og tiltrækning af udenlandske talenter.
Den vigtigste parameter for at kunne tiltrække forskningsaktiviteter fra udenlandske virksomheder er adgang til kvalificeret forskningspersonale og et højt forskningsniveau 7. På
den måde er industri-initierede kliniske forsøg med til at styrke den danske klynge for life
sciences ved at gøre Danmark endnu mere attraktiv for danske og internationale lægemiddelvirksomheder.
Lægemiddelindustrien er en sektor med høj produktivitet, selv når man tager højde for
det høje uddannelsesniveau blandt de ansatte 8. Investeringer indenfor denne sektor kan
således være med til at skabe økonomisk vækst på sigt.
Et klinisk forsøg lægger grunden for det næste
Lægernes og sygeplejerskernes deltagelse i industri-initierede kliniske forsøg giver ofte
anledning til nye kliniske forsøg. Enten i form af en senere fase af det kliniske forsøg om
samme lægemiddel, eller ved at samme lægemiddelvirksomhed på et senere tidspunkt
henvender sig igen med et nyt lægemiddel, der skal undersøges i et klinisk forsøg.
Det er langt fra altid, at afslutningen på en fase af et klinisk forsøg leder til, at næste fase
startes op. Hvis lægemidlet har vist sig ikke at være sikkert eller ikke har haft den ønskede
effekt, afbrydes det kliniske forsøg, der således ikke går videre til næste fase. Overordnet
set er succesraten for et lægemiddel i en given fase knap 50 pct.9 Det vil sige, at det knap
er hver tiende nye lægemiddel, der bliver godkendt i samtlige af faserne I-III.
Andelen af læger og sygeplejersker, der også har gennemført tidligere faser af deres seneste kliniske forsøg og som inden for de seneste tre år forud for det pågældende forsøg har
udført andre forsøg for samme lægemiddelvirksomhed, er vist i Figur 6Figur .

6
7
8
9

Novo Nordisk (2016) Life Science – En Verden af vækst
KPMG (2011) Tax incentives for R&D
Novo Nordisk (2016) Life Science – En Verden af vækst
Biotechnology Innovation Organization (2016) Clinical development success rates, 2006-2015
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Figur 6 Lægemiddelvirksomhederne kommer igen
Andel af læger og sygeplejersker, der har
gennemført tidligere faser af samme forsøg
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Note:

n=99. Procentsatserne dækker over antallet af læger og sygeplejersker der har givet det pågældende
svar på spørgsmålet ”Har du udført forsøg i tidligere faser med samme lægemiddel?”. Bemærk at kun
omkring hver andet forsøg i en given fase fortsætter til næste fase, hvorfor andelen af positive besvarelser højest kan være omkring 50 pct. Derudover ”Inden for de seneste tre år forud for det pågældende industri-initierede kliniske forsøg, har du da udført andre forsøg for samme lægemiddelvirksomhed?”.

Kilde:

Copenhagen Economics.

I vores spørgeskemaundersøgelse angiver mange af lægerne, at deres senest afsluttede industri-initierede kliniske forsøg gav anledning til ny forskning og til publicering af videnskabelige artikler, som det kan ses i Figur 7.
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Figur 7 Effekter på ny forskning og videnskabelige artikler
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Note:

n=63. Procentsatserne dækker over at lægerne har tilkendegivet at en eller flere af ovenstående udsagn var gyldige svar til spørgsmålene ”Gav dit seneste afsluttede industri-initierede kliniske forsøg
anledning til ny forskning?” samt ”Gav dit seneste afsluttede industri-initierede kliniske forsøg anledning til publicering af en eller flere videnskabelige artikler?”.

Kilde:

Copenhagen Economics.

Når forskningsaktive virksomheder bliver spurgt om hvad der er vigtigst for dem i forhold
til at placere nye forskningscentre, angiver de adgangen til kvalificeret forskningspersonale til at være det vigtigst. Det fremgår af Figur 8. Derfor er kliniske forsøg i Danmark
med til at gøre Danmark til en mere attraktiv destination i forhold til fastholdelse og tiltrækning af forskningsaktiviteter.

Figur 8 Afgørende faktorer for tiltrækning af FoU-aktiviteter
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KPMG (2011) Tax incentives for R&D.
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Det samfundsøkonomiske afkast på forskning er generelt højt. Litteratur på området af fx
RAND Europe10 viser interne renter på 39 pct. for forskning i hjerte-kar sygdomme i Storbritannien, mens en undersøgelse fra The Australian Society for Medical Research11 viser,
at hver investeret dollar i Australien giver et afkast på 5 dollars. Det er langt over niveauet
for afkast som kan forventes på andre områder. Eksempelvis har Finansministeriet fastsat
den samfundsmæssige diskonteringsrente til 2-4 pct.12, som en nedre grænse for afkast på
offentlige investeringer, hvilket kan sammenlignes med de ovenstående 39 pct. Den samfundsøkonomiske værdi af at fastholde og tiltrække forsknings- og udviklingsaktiviteter i
Danmark er således høj.

10

11
12

Health Economics Research Group, Office of Health Economics, RAND Europe (2008) Medical Research: What’s it worth?
Estimating the economic benefits from medical research in the UK. London: UK Evaluation Forum.
The Australian Society for Medical Research (2003) Exceptional Returns.
Finansministeriet (2013) Ny og lavere samfundsøkonomisk diskonteringsrente.
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Kapitel 2

Samfundsøkonomiske effekter
Lægemiddelindustrien gennemfører kliniske forsøg med henblik på at afgøre, om deres
nye lægemidler er sikre og har den forventede eller ønskede effekt i mennesker. Forsøgene lægger beslag på en betydelig del af lægemiddelvirksomhedernes forsknings- og udviklingsbudgetter. Vores undersøgelse for Danmark viser, at lægemiddelvirksomhederne i
2015 har underskrevet kontrakter om betaling til primært hospitaler i forbindelse med
kliniske forsøg for i alt omkring 248 mio. kr. Lægemiddelvirksomhedernes høje betalingsvillighed betyder, at den viden som genereres i de kliniske forsøg er yderst værdifuld
for dem. Den genererede viden skal sikre, at et sikkert og effektfuldt lægemiddel opnår en
markedsføringsgodkendelse af lægemiddelmyndighederne.
I tillæg til, at de kliniske forsøg skaber værdi for lægemiddelvirksomhederne i form af ny
viden, skaber forsøgene derudover også en række samfundsøkonomiske gevinster i Danmark. Disse gevinster går gennem fire kanaler. For det første erstatter behandlingen ifm.
kliniske forsøg en behandling det offentlige ellers skulle have betalt. For det andet opkvalificerer forsøgene de danske læger. For det tredje udvider lægerne deres arbejdstid under
forsøg. Og for det fjerde skaber den kliniske forsøgsaktivitet et antal job i den højproduktive lægemiddelindustri. Gevinsterne fra disse fire kanaler tilfalder imidlertid kun Danmark, såfremt forsøgene foretages i Danmark, da de i høj grad er geografisk afgrænsede.
I følgende afsnit gennemgås disse samfundsøkonomiske effekter.

2.1

Samlet samfundsøkonomi

Copenhagen Economics vurderer på grundlag af analysens to unikke datasæt, at de samfundsøkonomiske gevinster ved et industri-initieret klinisk forsøg i Danmark opgjort ved
BNP og for de offentlige budgetter beløber sig til henholdsvis 902.000 og 1.169.000 kr.
Gevinsterne på de offentlige budgetter tilfalder i altovervejende grad regionerne, da regionerne står for driften af sygehusene.
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Boks 2 Et gennemsnitligt dansk industri-initieret klinisk forsøg
Vi har i alt indhentet data på 129 industri-initierede kliniske forsøg igennem vores to
spørgeskemaundersøgelser. Hovedparten er fase III-forsøg, hvilket stemmer godt
overens med Lægemiddelstyrelsens opgørelse over fordelingen af nye forsøgsansøgninger på faser13.
Vores gennemsnitlige forsøg varer knap 26 måneder og koster godt 48.000 kr. pr. forsøgsperson. Den gennemsnitlige medicinpris er 22.000 kr. pr. forsøgsperson over hele
forsøget, men svinger fra ganske få hundrede kroner til flere hundrede tusinde kroner
forsøgene imellem.
Det hyppigste terapiområde for de indsamlede forsøg er hjertesygdomme. I Lægemiddelstyrelsens data er forsøg inden for kræftområdet hyppigst. Denne slags forsøg
kommer som de tredje hyppigste i vores data.
En stor del af læringen og opkvalificeringen gennem forsøgene kommer via lægernes
og sygeplejerskernes øgede evne til afrapportering, strukturering samt effektivisering
af arbejdsgange og processer. Da alle typer forsøg skal overholde de samme internationale retningslinjer for kliniske forsøg (GCP), samt Lægemiddelstyrelsens krav til afrapportering er der derfor ingen grund til at tro at det indsamlede data ikke skulle give
et retvisende billede af læring gennem forsøgene i vores datasæt. Det er dog klart, at
skulle der findes systematiske afvigelser mellem outcomes i data og virkeligheden skal
dette tages med i overvejelserne, når resultaterne fortolkes.
Fra spørgeskemaundersøgelsen til lægemiddelvirksomheder, hvorigennem vi opgør
omkostningerne pr. forsøgsperson, er der ikke opnået tilstrækkeligt mange besvarelser inden for de enkelte terapiområder, til at det er muligt at lave en særskilt opdeling
på disse.
Kilde:

Copenhagen Economics.

De samlede samfundsøkonomiske effekter har rod i, at lægemiddelindustrien bruger omkring 248 mio. kr. om året på kliniske forsøg til at frikøbe primært læger og sygeplejersker
samt udstyr på hospitalerne. Det vil sige, at hver gang lægemiddelvirksomhederne bruger
1 kr. på et klinisk forsøg, forventer virksomhederne at gøre en god investering og derfor
mindst at få 1 kr. igen. Derudover giver de kliniske forsøg, pr. krone lægemiddelvirksomhederne bruger, også et afkast til resten af samfundet i form af øget BNP på 64 øre. Det er
tale om et særlig fordelagtigt afkast for samfundet, eftersom det kommer uden at der skal
foretages en investering. Hele afkastet er således udtryk for et overskud.
De samfundsøkonomiske gevinster ved industri-initierede kliniske forsøg i Danmark går
igennem fire kanaler. De fire effekter udgøres for det første af, at lægemiddelvirksomhederne frikøber læger og sygeplejersker samt udstyr samt udleverer lægemidler i forbindelse med kliniske forsøg, der til dels erstatter en behandling, som alternativt skulle have
været offentligt finansieret. For det andet sker der en opkvalificering af læger, der deltager i kliniske forsøg, som bidrager til at gøre dem dygtigere og mere produktive i deres kliniske hverdag med patienter. For det tredje arbejder de fleste læger længere i løbet af kliniske forsøg, hvilket svarer til at de udvider deres arbejdsudbud. Og for det fjerde genererer de kliniske forsøg et antal job i lægemiddelindustrien med særlig høj produktivitet og
13

Lægemiddelstyrelsen (2016), Årsrapport 2015 – Kliniske forsøg med lægemidler.
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værdiskabelse. De fire effekter fremgår af Figur 9 herunder, hvor de er udspecificeret i
henholdsvis effekter for BNP og for de offentlige budgetter.

Figur 9 Udspecificering af den samfundsøkonomiske effekt
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Copenhagen Economics.

Den beskæftigelsesmæssige effekt kan også opgøres i antallet af stillinger. Kliniske forsøg
i Danmark genererer samlet set 935 job i Danmark, herunder 548 job i den private sektor
og 387 job i den offentlige sektor.
I resten af dette kapitel gennemgås hver af de fire kanaler, som industri-initierede forsøg
skaber værdi igennem, i selvstændige afsnit.

2.1

Sundhedsvæsenets kapacitet

Industri-initierede kliniske forsøg gennemføres for midler, som tilvejebringes af lægemiddelvirksomhederne. Det vil sige, at de kliniske forsøg er med til at udvide det offentlige
sundhedsvæsens kapacitet. De patienter, der deltager i de kliniske forsøg, skulle alligevel
behandles, men bliver det nu som led i de kliniske forsøg, som er betalt af den sponsorerende lægemiddelvirksomhed.
Industri-initierede kliniske forsøg erstatter offentlig behandling
Man kan tænke på kliniske forsøg som almindelig behandling af patienter, men med eksperimentelle lægemidler samt markant tættere opfølgning og mere intensiv observation.
For hver gang en lægemiddelvirksomhed betaler 1 kr. til et hospital i forbindelse med et
klinisk forsøg erstatter det således mindre end 1 krones offentlig behandling. Det skyldes,
at patienter i kliniske forsøg kommer til flere og længere konsultationer end de ville have
gjort, hvis de var blevet behandlet i offentligt regi.
Vores undersøgelse viser, at patienter kommer til mere end tre gange så mange konsultationer, der hver især varer over dobbelt så langt tid, når de er med i et industri-initierede
klinisk forsøg. Det vil sige, at den andel af betalingerne fra lægemiddelvirksomhederne,
der erstatter behandling af patienter, som alternativt ville have været offentligt finansieret
20
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er 14 pct. Omregningen af betalinger fra lægemiddelvirksomhederne med henblik på gennemførsel af kliniske forsøg til erstattet behandling i offentligt regi fremgår af Figur 10.

Figur 10 Erstattet behandling i et klinisk forsøg
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Den ekstra aktivitet svarer til omkring 86% af betalingen. Denne kan dog også dække over øget kvalitet af behandlingen i form af f.eks. øget monitorering eller ekstra adgang til sundhedspersonale.

Kilde:

Copenhagen Economics.

Samlet set betaler lægemiddelvirksomhederne omkring 248 mio. kr. til det danske sundhedsvæsen for de industri-initierede kliniske forsøg, der startes op årligt. De betalinger
erstatter en offentligt finansieret behandling på 36 mio. kr., hvilket svarer til 14 pct.
De totale betalinger fra lægemiddelvirksomhederne beløber sig til knap 48.000 kr. pr.
forsøgsperson i gennemsnit, når de opgøres pr. forsøg. Der er imidlertid også forskelle
over de industri-initierede kliniske forsøgs faser, hvor de tidlige faser har tendens til at
udløse lidt større betalinger end et fase III-forsøg. Betalinger fra lægemiddelvirksomheder til sundhedsvæsenet opdelt på faser pr. forsøgsperson er vist i Figur 11 herunder.
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Figur 11 Betaling pr. forsøgsperson fordelt på faser
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n=33. Udregnede omkostninger pr. forsøgsperson pr. forsøg opdelt på faser. Der er fra lægemiddelvirksomhederne ikke opnået nogen besvarelser på fase IV-forsøg og det er derfor ikke muligt at udregne en gennemsnitlig omkostning for disse.

Kilde:

Copenhagen Economics.

I tillæg til, at lægemiddelvirksomhederne betaler for behandlingen af patienter i kliniske
forsøg, betaler eller tilvejebringer de også de lægemidler, som patienterne modtager i løbet af forsøgene. Vores spørgeskemaundersøgelser viser, at der gennem et industri-initieret kliniske forsøg er en offentlig besparelse på lægemidler på omkring 22.000 kr. pr. forsøgsperson. Det svarer til 88 mio. kr. for de 175 forsøg startet i 2015 eller 1,2 pct. af de
omkostninger, Amgros havde til indkøb af lægemidler14 i 2015.
Vi har opgjort prisen på de eksperimentelle lægemidlerne ved priserne på de lægemidler,
patienterne havde fået hvis de ikke var med i forsøg. Derudover indgår lægemiddelpriserne med en vægt, som svarer til den sandsynlighed der er for, at lægemidlet er både sikkert og effektfuldt, og derfor opnår en myndighedsgodkendelse og markedsføringstilladelse i forlængelse af dets fase III-forsøg. For et klinisk forsøg i fase II er sandsynligheden
eksempelvis omkring 15 pct. for at både fase II og III bliver succesfulde.
Budget-effekten pr. forsøg er på 703.000 kr. i erstattet offentlige udgifter, hvor 203.000
kr. kommer fra erstattet behandling og 500.000 kr. fra erstattede lægemidler. BNP-effekten på 141.000 kr. opstår ved at skatteforvridningstabet mindskes, da de 703.000 kr. ikke
skal opkræves i skatter15.
Overvejelser om værdien af øget kvalitet i sundhedsvæsenet
I vores hovedestimat for værdien af industri-initierede kliniske forsøg i Danmark antager
vi, at den ekstra behandling som patienterne modtager som led i forsøgene, ikke kan tolkes som højere kvalitet. Herunder gentager vi beregningen af værdien af et industri-initieret klinisk forsøg, men under antagelse om, at betalingen fra en lægemiddelvirksomhed
14
15

Amgros (2016) Året der gik 2015.
Skatteforvridningstabet er opgjort til 20% jf. Finansministeriet (1999) Vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske
konsekvensvurderinger. Og senest bekræftet i Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 170 (Alm. del) af 24. februar 2016.
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ikke blot erstatter behandling i offentligt regi, men også hæver kvalitetsniveauet, som vi
også værdifastsætter. Under denne antagelse opnår vi fra sundhedsvæsenets perspektiv et
højere estimat for værdien af betalingerne fra lægemiddelvirksomhederne i forbindelse
med industri-initierede kliniske forsøg.
Vores hovedestimat for værdien bygger på, at 14 pct. af de samlede betalinger fra lægemiddelvirksomhederne går til at dække behandling, der alternativt ville have været offentligt finansieret. De resterende 86 pct. af betalingen går altså til ekstra aktiviteter i forbindelse med forsøg, eksempelvis øget monitorering og flere blodprøver og konsultationer.
En af de ting, som patienter i industri-initierede kliniske forsøg fremhæver gang på gang
som værende værdifuldt, er den lette adgang til læger og sygeplejersker samt ekstra opmærksomhed fra sundhedspersonalet. Derfor skaber betalingerne fra lægemiddelvirksomhederne også en ekstra værdi for patienterne, som vi implicit har værdifastsat til nul
på grund af mangel på en metode til at kvantificere kvalitetseffekten.
Et redskab, der kunne anvendes til at operationalisere værdien er såkaldte Patient Reported Outcome Measures (PROMs). PROMs kan bruges til at afdække værdien af den højere
kvalitet i behandlingen, der har vist sig at karakterisere kliniske forsøg. Det kræver imidlertid en alment accepteret metode til at opgøre værdien for patienter, som et værdibaseret sundhedsvæsen eksempelvis ville trække med sig.
Ved en antagelse om, at betalingen fra en lægemiddelvirksomhed, foruden at erstatte behandling i offentligt regi, også skaber værdi i form af øget kvalitet for patienterne svarende til yderligere 14 pct. af betalingerne, opnår vi en forøgelse af effekterne. BNP-effekten stiger med 41.000 kr. pr. forsøg, svarende til en stigning på 4,5 pct., mens budget-effekten stiger med 203.000 kr. pr. forsøg, hvilket svarer til en stigning på 17,4 pct. Konsekvensen af at inkludere dette positive skøn for en øget kvalitet fremgår af Figur 12.

Figur 12 Konsekvensen af værdifastsættelse af øget kvalitet
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Hvorvidt man knytter en positiv værdi til de ekstra aktiviteter, der foregår i forbindelse
med industri-initierede kliniske forsøg, har således en ikke ubetydelig konsekvens for
estimatet af den totale værdi af forsøgene. Af hensyn til de metodiske udfordringer har vi i
hovedestimatet undladt at indregne en kvalitetseffekt, hvilket bidrager til at værdien af
forsøgene er konservativt fastsat.

2.2

Opkvalificering af læger

Læger, der deltager i kliniske forsøg, opnår i den forbindelse en læring eller opkvalificering. De kompetencer, som særligt udvikles hos lægerne ved deltagelse i industri-initierede kliniske forsøg, er nærmere, kvalitativt beskrevet i afsnit 1.2.
På baggrund af den opkvalificering, som lægerne opnår gennem deltagelse i kliniske forsøg, bliver de i stand til at behandle til en højere kvalitet eller behandle flere til samme
kvalitet. Opkvalificeringen kan således tolkes som en produktivitetsstigning blandt lægerne, som de i vores spørgeskemaundersøgelse sætter til 1,6 pct. pr. læge pr. forsøg. Vi
udregner i forlængelse heraf den produktivitetseffekt som deres deltagelse i industri-initierede kliniske forsøg har på den andel af deres arbejdstid, de bruger på ’almindelig’ patientbehandling.
Vi antager, at den opkvalificering som lægerne opnår gennem et forsøg gælder i resten af
deres karriere og går tabt i forbindelse med deres pensionering. Dermed antager vi konservativt, at den overlevering af viden der sker til andre læger, ikke har nogen effekt på
deres produktivitet. Det vil med andre ord sige, at lægerne i beregningerne konservativt
antages at beholde deres nyerhvervede viden for dem selv.
De fleste sygeplejersker, der arbejder med kliniske forsøg, gør det på fuld tid. Derfor gør
deres viden opbygget gennem kliniske forsøg ikke gavn for patienter i den almindelige behandling. Derfor er værdien af sygeplejerskernes opkvalificering værdifastsat til nul.
BNP-effekten for opkvalificering af læger er på 317.000 kr. pr. forsøg og kommer sig af at
de frigjorte lægeressourcer i den offentlige sektor kan udfylde et privatsektorjob. Effekten
på de offentlige finanser på 264.000 kr. pr. forsøg stammer fra, at den offentlige sektor
skal udbetale mindre i løn fratrukket skatter og at de ekstra privatsektorjob skaber en
yderligere skattebetaling.

2.3

Arbejdstid blandt læger

I vores spørgeskemaundersøgelse angiver lægerne at arbejde 3 timer mere om ugen i de
perioder, hvor de deltager i industri-initierede kliniske forsøg. Det svarer til, at lægerne
udvider deres arbejdsudbud i disse perioder.
Sygeplejerskerne mener ikke at arbejde længere i løbet af industri-initierede kliniske forsøg. Det hænger blandt andet sammen med, at de fleste sygeplejersker, der beskæftiger
sig med kliniske forsøg, gør det på fuld tid, hvorfor arbejdstiden ikke ændrer sig som konsekvens af at være med i et klinisk forsøg.
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BNP-effekten af øget arbejdstid blandt lægerne er på 242.000 kr. pr. forsøg og opstår ved,
at lægerne frigør ressourcer i den offentlige sektor, som kan udfylde et job i den private
sektor i stedet samt at deres løn ikke skal opkræves i skatter, hvilket giver en skatteforvridningsgevinst. Effekten på de offentlige budgetter er på 202.000 kr. pr. forsøg og består af, at den offentlige sektor betaler mindre i offentlige lønninger fraregnet skatter og at
privatsektorjobbene genererer en skattebetaling.

2.4

Genereret beskæftigelse

Industri-initierede kliniske forsøg genererer beskæftigelse. I Danmark er der i alt 935 beskæftigede med industri-initierede kliniske forsøg, der finder sted i Danmark. Derudover
er der mindst 1.759 beskæftigede i lægemiddelindustrien i Danmark, som arbejder med
industri-initierede kliniske forsøg i udlandet16, og som i høj grad er uafhængige af den kliniske forsøgsaktivitet i Danmark.
Ud af de 935 job i Danmark, der beskæftiger sig med kliniske forsøg i Danmark, arbejder
omkring 548 i lægemiddelindustrien mens 387 arbejder i den offentlige sektor, primært
på hospitalerne som sygeplejersker og læger. Det svarer til at beskæftigelseseffekten af et
gennemsnitligt klinisk forsøg kan opgøres til 5,3 årsværk over forsøgets levetid, fordelt
med 3,1 årsværk i den private sektor og 2,2 årsværk i den offentlige sektor.
Beskæftigelseseffekten kan også opgøres ved, at der for hver gang lægemiddelvirksomhederne investerer 1 mio. kr. i kliniske forsøg skabes 1,3 årsværk. Det er lægemiddelvirksomhedernes direkte investeringer til forberedelse og gennemførsel af selve forsøgene. I
tillæg hertil kommer lægemiddelvirksomhedernes udgifter til udvikling, produktion og distribution af de lægemidler, der afprøves. Af de 1,3 årsværk går 0,5 årsværk til den offentlige sektor, hvor størstedelen varetages af sygeplejersker på hospitalerne. De resterende
0,8 årsværk tager form af job i den private sektor.
Jobbene i den private sektor opstår fordi lægemiddelvirksomhederne bruger interne personaleressourcer og typisk også eksterne personaleressourcer i form af såkaldte Contract
Research Organizations i forbindelse med at løfte opgaverne i deres kliniske forsøg. Det
beløber sig til omkring 450 mio. kr. om året. Jobbene i den offentlige sektor opstår ved at
lægemiddelvirksomhederne tilfører hospitalerne ekstra ressourcer i form af ca. 250 mio.
kr. om året. Midlerne går primært til aflønning af de læger og sygeplejersker, der håndterer forsøgene på hospitalerne.
Den samlede beskæftigelse i Danmark som industri-initierede kliniske forsøg giver anledning til fremgår af Figur 13. Beskæftigelsen er fordelt på den private og offentlige sektor,
og for sidstnævnte også på professioner.

16

Lif og Dansk Biotek (2016) Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark
2015.
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Figur 13 Samlet beskæftigelse ved kliniske forsøg
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Copenhagen Economics og Lægemiddelindustriforeningen (2016) Resultater fra Lif og Dansk Bioteks
undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2015.

Lægemiddelindustrien i Danmark udmærker sig ved at være særlig højproduktiv i forhold
til andre industrier. Derfor giver de 548 stillinger, der genereres af industri-initierede kliniske forsøg i Danmark anledning til en BNP-effekt på 202.000 kr. pr. forsøg. De offentlige finanser er upåvirkede af den særligt høje produktivitet i lægemiddelindustrien jævnfør Baumol-effekten17.

17

Vi opgør effekten fra produktivitet på den offentlige saldo til nul på grund af Baumol-effekten. Den tilsiger, at de offentlige
finanser er uafhængige af produktivitetsændringer fordi offentlige lønninger og overførsler følger udviklingen i den private
sektor på lang sigt.
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Bilag A

Metode
I dette metodekapitel giver vi en beskrivelse af grundlaget for de konklusioner og resultater, der er fremlagt i analysen. Kapitlet beskriver det indsamlede og anvendte datamateriale samt analysens udregninger og antagelser.

A.1 Data
Datagrundlaget for nærværende analyse er et unikt datasæt, som er genereret på baggrund af analysens to spørgeskemaundersøgelser. Et spørgeskema blev udsendt til læger
og sygeplejersker med erfaring med industri-initierede kliniske forsøg, mens et andet blev
sendt til lægemiddelvirksomheder med klinisk forsøgsaktivitet i Danmark.
Til vores kendskab, er det den største systematiske indsamling af data angående industriinitierede kliniske forsøg foretaget i Danmark.
Spørgeskemaerne blev udviklet i sammenhæng med 12 interviews med offentlige myndigheder, lægemiddelindustrien, læger og patienter. Spørgsmålene i spørgeskemaerne er af
flere omgange blevet kvalitetssikret af eksperter på området.
Spørgeskemaundersøgelse til lægemiddelvirksomheder
I spørgeskemaet udsendt til lægemiddelvirksomheder blev der spurgt ind til specifikke
forsøg udført i Danmark. Spørgeskemaet er blevet besvaret af ni lægemiddelvirksomheder. Det resulterede i et datasæt indeholdende 33 industri-initierede kliniske forsøg. Dataindsamling har fundet sted i perioden 26. september – 14. oktober 2016.
For at klarlægge størrelsen på den betaling lægemiddelvirksomheder foretager til det offentlige, i forbindelse med deres kliniske forsøg, er der i skemaet spurgt ind til total betaling til samtlige deltagelsessteder og antallet af forsøgspersoner. Der er ligeledes spurgt
ind til hvilken fase forsøget var i, længden på forsøget, hvorvidt kontrolgruppen modtog
et andet lægemiddel som sammenligningsgrundlag og om næste fase helt eller delvist
også blev gennemført i Danmark.
Blandt de indsamlede forsøg er fase III-forsøgene særlig stærkt repræsenteret. Dette
stemmer godt overens med den generelle fordeling af industri-initierede kliniske forsøg
opdelt på faser i Danmark. Den samlede gennemsnitlige betaling fra virksomhederne til
hospitaler/afdelinger pr. forsøgsperson pr. forsøg beløber sig til 48.000 kr. Dette beløb
dækker både over faste og variable omkostninger.
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Spørgeskemaundersøgelse til læger og sygeplejersker
I spørgeskemaundersøgelsen til læger og sygeplejersker, er respondenterne blevet spurgt
til en række baggrundsvariable, herunder stillingsbetegnelse. Den valgte stilling har haft
betydning for den videre vej gennem skemaet. Læger og sygeplejersker har fået stillet
spørgsmål til deres arbejde med industri-initierede kliniske forsøg, mens respondenter i
andre stillinger er blevet ledt ud af skemaet. Undersøgelsen indeholdt, alt efter stillingsvalg og følgende svar, op til omkring 30 spørgsmål. Dataindsamling har fundet sted i perioden 27. september – 5. oktober 2016.
Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt ud via de koordinatorerne, der i de fem regioner
arbejde med kliniske forsøg. Koordinatorerne blev på forhånd varskoet om at samle en
mailliste med alle forskningsledere involveret i industri-initierede kliniske forsøg i deres
region. Følgemailen til spørgeskemaet har desuden opfordret alle modtagere til at videresende til underordnede på deres sygehus eller afdeling, for at opnå så stor udbredelse af
skemaet som muligt. Der er i alt opnået 99 gyldige fuldførte besvarelser. Besvarelserne
fordeler sig med 63 læger og 36 sygeplejersker. Da der ikke findes en samlet opgørelse
over hvor mange læger og sygeplejersker, der har erfaring med kliniske forsøg i Danmark,
har det ikke været muligt at udregne en svarprocent. Vi vurderer, at antallet af besvarelser
er af en tilfredsstillende størrelse.
Figur A viser køns- og aldersfordelingen blandt respondenterne. Der er overordnet en ligelig fordeling mellem kønnene, dog med en overvægt af kvinder blandt sygeplejerskerne,
mens der blandt lægerne er en overvægt af mænd. Gennemsnitsalderen blandt læger er 52
år, mens den for sygeplejersker er 48 år. Den største aldersgruppe er de 51-60 årige, hvilket afspejler at de fleste respondenter har en høj grad af arbejdsmarkedserfaring.

Figur A Køn og alder
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> 60 år

De fem hyppigste stillingsbetegnelser blandt respondenterne, samt hvor mange industriinitierede kliniske forsøg de gennem deres karriere har deltaget i, fremgår af figur B. De
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fleste læger i undersøgelsen er ansat som overlæger, mens hovedparten af sygeplejerskerne er projektsygeplejersker. Lægerne har i gennemsnit gennemført godt 16 forsøg i
deres karriere, mens det tilsvarende tal for sygeplejersker er 33. Dette afspejler at langt de
fleste sygeplejersker udelukkende arbejder med kliniske forsøg, mens de fleste læger har
almindelige kliniske forpligtelser ud over deres forsøgsaktivitet.

Figur B Stillingsbetegnelse og antal gennemførte forsøg
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A.2 Beregninger
I dette afsnit gennemgår vi detaljerne i de beregninger, der ligger til grund for opgørelsen
af værdien af industri-initierede kliniske forsøg i Danmark.
Opkvalificering
Når læger og sygeplejersker deltager i industri-initierede kliniske forsøg opnår de ny viden, der hjælper dem til at øge kvaliteten af deres almindelige patientbehandling. Overordnet set erklærer 60 pct. af læger og sygeplejersker sig enige i, at deres deltagelse i industri-initierede kliniske forsøg har gjort dem bedre. At denne øgede viden kommer patienterne til gode afhænger af, at de ud over deres deltagelse i kliniske forsøg, også har almindeligt klinisk arbejde. Det er blot 8 pct. af lægerne, der udelukkende arbejder med kliniske forsøg, mens tallet er hele 81 pct. for sygeplejerskerne. Den statistiske usikkerhed
ved at kvantificere en opkvalificeringseffekt for sygeplejerskerne bliver således for stor til
at vi vil medtage den i analysen. Den udregnede opkvalificeringseffekt dækker således kun
over læger og må derfor siges at være en nedre grænse for størrelsen på effekten.
Beder man lægerne om at vurdere hvor meget bedre de er blevet til deres kliniske opgaver, ved at deltage i industri-initierede kliniske forsøg, svarer de i gennemsnit 2,5 på en
29

Værdien af kliniske forsøg i Danmark

skala fra 1 til 10. Sammenholdt med deres gennemsnitlige deltagelse i 15,5 industri-initierede kliniske forsøg betyder dette, at de oplever en gennemsnitlig opkvalificering på 1,6
pct. per industri-initieret klinisk forsøg, de deltager i. Denne opkvalificering kan ses som
en stigning i lægernes produktivitet. Det er her antaget, at det udelukkende er de deltagende læger der opnår opkvalificering, hvilket udelukker spill-over effekt af viden til andre læger og sygeplejersker. Værdien af den identificerede opkvalificeringseffekt kan derfor siges at være konservativt opgjort. Vi antager desuden, at en læge drager nytte af opkvalificeringen over resten af sin karriere.
𝑀𝑒𝑟𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑜𝑝𝑔𝑗𝑜𝑟𝑡 𝑖 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙æ𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟
𝑜𝑝𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚 𝑓𝑜𝑟𝑠ø𝑔
=
∙ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙æ𝑔𝑒𝑟 𝑝𝑟. 𝑓𝑜𝑟𝑠ø𝑔 ∙ (1
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑠ø𝑔
− 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑓 𝑡𝑖𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑔𝑡 𝑝å 𝑘𝑙𝑖𝑛𝑖𝑠𝑘𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑠ø𝑔) ∙ (𝑡𝑖𝑙𝑏𝑎𝑔𝑒𝑡𝑟æ𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟
− 𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟)
Alle dele af ovenstående udregning er gennemsnit fra vores spørgeskemaundersøgelse.
Som tilbagetrækningsalder er OECD’s gennemsnitlige effektive tilbagetrækningsalder for
Danmark benyttet18. I den gennemgåede udregning, er hvert industri-initieret klinisk forsøg omsat til en merproduktivitet i antal lægestillinger. For at værdifastsætte denne produktivitetsstigning, antager vi at aktiviteten i det offentlige sundhedsvæsen forbliver konstant, men blot kan foretages med færre læger.
Hvor der før et givent industri-initieret klinisk forsøg var brug for et vist antal læger for at
gennemføre de samlede behandlinger i det offentlige sundhedsvæsen, er der efter forsøget
brug for færre læger til at behandle den samme mængde patienter. Hvert industri-initieret klinisk forsøg frigør således et antal lægestillinger, der i stedet kan finde arbejde andetsteds end i det offentlige sygehusvæsen. Disse frigjorte læger antages at finde beskæftigelse i den private sektor til en uændret løn. Ydermere skal den offentlige sektor betale en
mindre lønsum for den samme behandling givet lægernes produktivitetsforbedring. Der
skal således kræves færre penge ind i skatter, hvilket giver en gevinst i form af mindre
skatteforvridning19.
𝐵𝑁𝑃 − 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝑀𝑒𝑟𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑖 𝑜𝑝𝑔𝑗𝑜𝑟𝑡 𝑖 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙æ𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 ∙ 𝐿ø𝑛 ∙ (1
+ 𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑓𝑜𝑟𝑣𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔)
Ud over værdiskabelsen, er der en budgeteffekt for de offentlige finanser. Denne effekt
kommer sig af at den samlede lønomkostning i det offentlige falder.
𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝑀𝑒𝑟𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑜𝑝𝑔𝑗𝑜𝑟𝑡 𝑖 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙æ𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 ∙ 𝐿ø𝑛

Øget arbejdstid
Når lægerne deltager i industri-initierede kliniske forsøg er deres gennemsnitlige arbejdsuge længere, end når de ikke gør. Dette svarer til en udvidelse af deres arbejdsudbud i den
18
19

OECD (2015) Ageing and employment policies – Statistics on average effective age of retirement
Finansministeriet (1999) Vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger. Og senest bekræftet i
Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 170 (Alm. del) af 24. februar 2016.
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periode, de deltager i forsøg. 75 pct. af lægerne vurderer, at deres arbejdsuge er længere
når de deltager i industri-initierede kliniske forsøg, mens det samme tal er 17 pct. for sygeplejersker. Vi undlader at medregne en effekt af øget arbejdstid for sygeplejerskerne på
grund af den statistiske usikkerhed i forbindelse hermed. Den udregnede effekt af øget arbejdstid dækker således kun over læger og er således en nedre grænse for størrelsen på effekten.
Lægerne angiver, at deres arbejdsuge i gennemsnit er 3 timer længere når de deltager industri-initierede kliniske forsøg. På lige fod med opkvalificeringseffekten er den øgede arbejdstid omsat til et antal lægestillinger.
𝑀𝑒𝑟𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑜𝑝𝑔𝑗𝑜𝑟𝑡 𝑖 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙æ𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟
𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑟. 𝑢𝑔𝑒 ∙ 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑢𝑔𝑒𝑟 𝑝𝑟. å𝑟
=
∙ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙æ𝑔𝑒𝑟 𝑝𝑟. 𝑓𝑜𝑟𝑠ø𝑔 ∙ (1
𝑇𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑟. å𝑟𝑠𝑣æ𝑟𝑘
− 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑓 𝑡𝑖𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑔𝑡 𝑝å 𝑘𝑙𝑖𝑛𝑖𝑠𝑘𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑠ø𝑔)
Udregning af værdiskabelse samt budgeteffekten foregår på samme måde som angivet i
afsnittet om opkvalificering.
Erstattet behandling
Hver gang en borger modtager behandling i det offentlige sundhedsvæsen, udgør dette en
udgift for den offentlige sektor. Deltager en patient i stedet i et industri-initieret klinisk
forsøg og får behandling herigennem, bliver udgifterne afholdt af lægemiddelvirksomheden der står bag forsøget. Industri-initierede kliniske forsøg udgør således en besparelse
for det offentlige sundhedsvæsen i det omfang, at patienters deltagelse erstatter en offentlig behandling. Det skal her tages i betragtning, at der i forbindelse med industri-initierede kliniske forsøg typisk foretages flere test, prøver og samtaler med patienter end der
ellers ville have været. Med henblik på at opgøre værdien af den erstattede behandling, er
det således nødvendigt at korrigere den totale betaling fra lægemiddelvirksomheder til sygehuse, med en faktor der afspejler den grad der er af erstatning af offentlige behandling.
I vores spørgeskema til læger og sygeplejersker spørger vi ind til hvor lang tid en konsultation i forbindelse med deres seneste industri-initierede kliniske forsøg tog, samt hvor
lang tid en ”normal” konsultation ville have taget for den givne patient, hvis der ikke
havde været et forsøg. Ligeledes er der spurgt ind til tidsforbruget til konsultationerne i
forbindelse med forsøget samt for en ”normal” konsultation i en perioden uden forsøg.
Herudfra er det muligt at udregne den andel af lægemiddelvirksomhedernes betaling til
sundhedsvæsenet, der går til at erstatte behandling, som ellers ville have været udført og
finansieret i offentligt regi.
𝑃𝑐𝑡. 𝑎𝑓 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑡
=
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑓𝑚. 𝑓𝑜𝑟𝑠ø𝑔
𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑜𝑟 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑡
∙
𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑜𝑟 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑓𝑚. 𝑓𝑜𝑟𝑠ø𝑔
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Vi finder, at 14 pct. af betalingerne går til at erstatte offentlig behandling, der således er
en direkte besparelser for det offentlige sundhedsvæsen. Det vil sige, at 86 pct. af betalingerne fra lægemiddelvirksomheder til hospitaler går til at dække ekstra aktiviteter i forbindelse med kliniske forsøg, som vi konservativt har værdifastsat til nul på trods af at patienterne oplever en højere kvalitet ved deltagelse i industri-initierede kliniske forsøg. Det
skyldes en metodisk udfordring med at opgøre værdien.
Ud fra spørgsmålet om antallet af forsøgspersoner, samt den totale betaling for et givent
forsøg, er det muligt at udregne en gennemsnitlig omkostning, pr. forsøgsperson, opdelt
på forsøgenes faser. Disse gennemsnit er herefter ganget op med data fra Lægemiddelstyrelsen på forventet antal af forsøgspersoner fordelt på faser i forsøgsansøgninger i 2015 20.
Ingen besvarelser på vores spørgeskemaundersøgelse fra lægemiddelvirksomhederne indeholdt fase IV forsøg og omkostningen for denne er derfor sat lig med halvdelen af omkostningen for fase I21.
Ud over at frikøbe tid fra læger og sygeplejersker samt maskiner og instrumenter, leverer
lægemiddelvirksomhederne også lægemidler til forsøgene. Hvis det eksperimentelle lægemiddel skal sammenlignes med en nuværende behandling, en såkaldt head-to-head sammenligning, leveres dette ligeledes af lægemiddelvirksomheden. Det offentlige sundhedsvæsen opnår således en besparelse, når patienter deltager i industri-initierede kliniske
forsøg. Særligt i forsøg med kræftmedicin er der her tale om en ikke ubetydelig omkostning22.
At fastsætte prisen på endnu ikke markedsførte lægemidler ville imidlertid udgøre et skøn
behæftet med en betydelig fejlmargen. Vi har benyttet prisen på det eksisterende lægemiddel, der i det kliniske forsøg er sammenlignet med og eksempelvis er givet til en kontrolgruppe. Dette kan anses som en konservativ prisfastsættelse og de sparede udgifter til
lægemidler udregnet i denne analyse kan derfor ses som en nedre grænse for besparelsen.
Både i spørgeskemaet til lægemiddelvirksomheder og læger og sygeplejersker har vi
spurgt ind til hvilket lægemiddel kontrolgruppen modtog, i de tilfælde hvor forsøget ikke
var placebokontrolleret. Her ud fra er det muligt at udregne en gennemsnitlig medicinbesparelse på baggrund af listepriser og daglig dosis 23. Der er korrigeret for, at langt fra alle
eksperimentelle lægemidler bliver godkendt. For placebokontrollerede forsøg hvor det
ikke er muligt at finde prisen på lægemidlet til kontrolgruppen er der brugt en gennemsnitspris for sygehusmedicin til borgere, der i løbet af året har været i kontakt med sygehusene.
Vi har ved ovenstående metode opgjort den totale besparelse på lægemidler via industriinitierede kliniske forsøg til 88 mio. kr., hvilket i 2015 svarer til godt 1,2 pct. af Amgros’
samlede indkøb af lægemidler24. Værdien af erstattet behandling pr. forsøg fremgår af Figur C. Vores antagelser i forbindelse med udregninger kan anses som værende ganske
20
21
22

23
24

Lægemiddelstyrelsen (2016) Dataudtræk efter forespørgsel fra Copenhagen Economics
Battelle Technology (2015) Partnership Practice, for Pharmaceutical Research and Manufacturers of America.
Amgros (2016) Sygehusmedicin 2015. Eksempelvis blev lægemidlet Yervoy introduceret til en pris på 300.000 kr. for en 28dages behandling.
Lægemiddelstyrelsens (2016) medicinpriser.dk.
Amgros (2016) Året, der gik 2015.
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konservative og vores resultat kan derfor ses som et minimum for den besparelse på indkøb af lægemidler som den offentlige sektor opnår.

Figur C Erstattede offentlige udgifter pr. forsøg
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Beskæftigelse
I 2015 var der 548 personer beskæftiget i den private sektor Danmark, med kliniske forsøg udført i Danmark25. Var der ikke blevet udført nogen kliniske forsøg i Danmark skulle
disse personer finde beskæftigelse andetsteds end i lægemiddelindustrien. Produktiviteten i denne industri er i gennemsnit højere end i andre industrier26. Den ekstra værdiskabelse disse beskæftigede bidrager med er således udgjort af forskellen i den løn de modtager i lægemiddelindustrien set i forhold til den løn de ellers ville kunne have opnået.
𝐵𝑁𝑃 − 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = (𝐿ø𝑛 𝑖 𝑙æ𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 − 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑙ø𝑛) ∙ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟
Jævnfør Baumol-effekten27 medfører ændringer i den private sektors produktivitet ingen
ændring i de offentlige finanser, hvorfor vi har fastsat denne til nul.

25

26
27

Lif og DANSK BIOTEK (2016) Resultater fra Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2015. Heraf fremgår det at medlemmerne af Lif og DANSK BIOTEK tilsammen har 282 ansatte beskæftigede i Danmark, med kliniske forsøg udført i Danmark. Det er ikke alle medlemsvirksomheder, der har svaret. I rapporten ses ligeledes at de samme virksomheder har 90 nye forsøg i 2015. Lægemiddelstyrelsens rapport om kliniske forsøg i 2015 viser at
der blev ansøgt om 190 nye forsøg i 2015. Medlemmerne af Lif og DANSK BIOTEK dækker således omkring halvdelen af de
industri-initierede kliniske forsøg i Danmark. For at få et samlet estimat på antallet af personer beskæftiget i Danmark, med
industri-initierede kliniske forsøg foretaget i Danmark, har vi derfor ganget med 190/90.
Danmarks Statistik (2016) LONS10 og Pharmadanmark (2015) Lønstatistik 2014.
Vi opgør effekten fra produktivitet på den offentlige saldo til nul på grund af Baumol-effekten. Den tilsiger, at de offentlige
finanser er uafhængige af produktivitetsændringer fordi offentlige lønninger og overførsler følger udviklingen i den private
sektor på lang sigt.
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