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Velkommen til “Vores bidrag i Danmark”
Formålet med denne rapport er at give et indblik i Roche 
Danmark, vores bidrag til det danske samfund og vores 
vision for den danske sundhedssektor. Med denne rapport 
opfordrer vi til dialog om, hvordan vi i fællesskab kan 
bidrage til en bedre og styrket sundhedssektor. 
 
Roche er en global virksomhed. Rapporten reflekterer dette, 
da den både fokuserer på vores globale virke og danske 
engagement. Vi bidrager til danske patienters sundhed 

og livskvalitet
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Vi skaber økonomisk vækst for det 
danske samfund

Fremtiden

Bæredygtighed er en integreret del 
af vores måde at arbejde på - nu og i 
fremtiden

Vi er dybt engagerede i at skabe et dansk 
forsknings- og udviklingsøkosystem i 
verdensklasse

Vi arbejder for at udvikle innovative 
behandlinger og diagnostiske løsninger, 
der hjælper patienter, sundhedsvæsenet 
og samfundet – nu og i fremtiden
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63 millioner behandlinger 
givet med Roche medicin i 20191

21 milliarder tests udført med 
analyseudstyr fra Roche i 20191

81 milliarder kroner 
investeret i R&D globalt i 20191

72 nye lægemidler under 
udvikling1

32  lægemidler på WHOs2 liste 
over essentielle lægemidler

11 år i træk nr. 1 eller 2 
lægemiddelvirksomhed på Dow 
Jones’ Bæredygtighedsindeks

Vi arbejder for at 
udvikle innovative 
behandlinger 
og diagnostiske 
løsninger, der 
hjælper patienter, 
sundhedsvæsenet 
og samfundet – 
nu og i fremtiden
Gennem nytænkning skaber 
vi værdi. Vi er bevidste om, 
at reel værdiskabelse kun 
opnås, når nytænkning 
kommer patienterne til 
gavn.

1 Roche årsrapport 2019. www.roche.com 2 WHO er en forkortelse for World Health Organization 
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Vi arbejder for at udvikle innovative behandlinger og diagnostiske 
løsninger, som skaber værdi for patienterne

Siden Roche blev grundlagt i 1896, har patienten været drivkraften i vores arbejde. Vi bestræber 
os på at udvikle behandlinger og diagnostiske tests, som forbedrer patienternes liv. Vi fokuserer 
på områder, hvor der er begrænsede behandlings- og testmuligheder, eller hvor nye behandlinger 
kan gøre en stor forskel for patienternes forventede levetid, livskvalitet og sundhed.

“From data to insights” sektion på roche.com

Insights business, et nyt strategisk 
fokus. Vores eksisterende 
forretningsområder er lægemidler 
og diagnostik. Med opkøb af 
selskaber som Foundation Medicines 
Inc. og Flatiron Health bevæger vi os 
mod et nyt forretningsområde, hvor 
vi ikke kun sælger håndgribelige 
produkter som medicin og 
diagnostiske tests, men også ”digitale 
sundhedsprodukter og -løsninger”, 
som er baseret på data og analyser. 
Samlet kalder vi dem Insights 
business. Vores mål er at blive en af 
de førende spillere på dette område.

Et eksempel er inden for det kliniske 
område, hvor vi er leverandør af 
en klinisk beslutningsplatform til 
hospitaler. Platformen understøtter 
beslutningen om, hvilken 
behandling en patient har behov 
for, eller om en patient skal tilbydes 
muligheden for at deltage i et klinisk 
studie med et nyt lægemiddel.3

Med vores samlede styrke inden 
for R&D, diagnostik, lægemidler 
og Insights business forfølger vi en 
strategi om at sikre individualiseret 
behandling, som finder den rette 
løsning til den rette patient.

Roche Danmark

Roche 
Innovation 

Center
Copenhagen

Country 
Clinical 

Operations 
(CCO)

Roche 
Diagnostics

RNA-forskning
Hub for 

kliniske studier

Diagnostiske 
tests og 

teknologisk 
analyseudstyr

Roche 
Pharmaceuticals

Roche 
Diabetes 

Care

Innovative
lægemidler

Individbaserede 
diabetesløsninger

221 millioner 
kroner brugt 

hver dag på R&D

Til stede i over 
100 lande

98.000 
ansatte
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Roches globale tilstedeværelse. Vores 98.000 
ansatte i over 100 lande har ét mål til fælles: At 
levere nye og bedre patientløsninger. Vi har 7 
innovationscentre, 29 forskningsenheder og 23 
produktionssteder, der alle bidrager til vores 
arbejde for at forbedre sundhedsindsatsen i 
Danmark og globalt. Et af vores innovationscentre, 
Roche Innovation Center Copenhagen, ligger i 
Hørsholm.

Sammen bestræber vi os på at løse de 
sværeste medicinske udfordringer. Vi udvikler 
banebrydende lægemidler og diagnostiske tests på 
tværs af sygdomsområderne onkologi, neurologi, 
immunologi, kardiologi, infektionssygdomme, 
øjensygdomme og  kvinders sundhed, såsom 
diagnostik i forbindelse med fertilitet og graviditet. 
Vores samlede styrke inden for lægemidler og 
diagnostik giver os en unik mulighed for at levere 
individualiserede sundhedsløsninger. Vores 
indsats er anerkendt ved, at vi ligger nummer 1 på 
IDEA’s Pharmaceutical Innovation Index.4

Partnerskaber for at hjælpe patienter. Vi er 
passionerede omkring at fremme videnskaben, 
identificere de bedste innovationer, internt såvel 
som eksternt, og hjælpe patienterne. Derfor søger 
vi aktivt nye idéer, så vi i fællesskab kan skabe 
fremtidens sundhedsvæsen. De sidste seks år har 
vi blandt andet samarbejdet med forskere fra 50 
universiteter verden over.

Andre højdepunkter er:

» ~40 % af vores lægemiddelsalg kommer 
fra produkter udviklet i partnerskab eller 
fra licenserede produkter

» I 2019 indgik vi 78 nye aftaler, inklusive 
opkøb, samarbejde om kliniske forsøg 
samt licensaftaler

» ~50 % af vores udviklingspipeline er 
indkøbt eksternt

» Vi har 220 globale partnerskaber, 
der fremmer forskningsdiversitet og 
omsætter videnskab til banebrydende 
lægemidler

50 år i Danmark. Vi har 275 ansatte på 
tværs af vores to lokationer i Hvidovre og 
Hørsholm. I Danmark er vi aktive gennem 
hele værdikæden – fra grundforskning til 
patientløsninger gennem fem divisioner: 
I Hørsholm ligger et af vores syv globale 
innovationscentre, der er ledende inden for 
oligonukleotid-baserede lægemidler. Vores 
Country Clinical Operations (CCO) leder 
kliniske studier i Danmark og otte andre 
lande. Roche Diagnostics er markedsleder 
inden for in vitro- og vævsbaseret diagnostik. 
Roche Pharmaceuticals er ligeledes en af de 
største leverandører af innovative lægemidler 
til danske hospitaler. Roche Diabetes Care 
er en af de største leverandører af udstyr til 
blodsukkermåling hos diabetespatienter. 

I 2020 fejrer Roche Danmark 50-års 
jubilæum. 

4 IDEA Pharma Pharmaceutical Innovation Index 2020
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4 IDEA Pharma Pharmaceutical Innovation Index 2020

Stærk værdikæde i Danmark. Kernen i vores arbejde på Roche 
Innovation Center Copenhagen er grundforskning med det 
formål at finde innovative løsninger på udækkede patientbehov. 
Vi er ansvarlige for kliniske forsøg i Danmark, som er essentielle 
for at undersøge, om nye lægemidler er sikre og effektive for 
patienterne. Samtidig giver de kliniske forsøg patienter adgang 
til de mest innovative lægemidler. Tidlig og præcis diagnose 
er essentielt for at sikre sundhed, forebygge sygdom samt at 
finde den rette behandling og potentielle kur. Der ligger et stort 
potentiale i at kunne omsætte videnskab til patientbehandlinger, 
der kan give patienterne et længere og bedre liv.

I Danmark har vi i mange år været leverandør af 
kræftbehandlinger. I de seneste år har vi udvidet vores portefølje, 
særligt inden for neurologi. Vi har en af de stærkeste pipelines 
i branchen med 72 nye molekyler under udvikling, herunder 
molekyler med stort potentiale inden for neurologi.5 Roche 
leverer behandlinger til mennesker med multipel sclerose og 
udvikler lægemidler til andre neurologiske sygdomme såsom 
Alzheimers sygdom og muskelsvindsygdommen SMA. Vi 
fokuserer også på øjensygdomme og sjældne sygdomme som for 
eksempel blødersygdomme. Det gør vi i takt med, at vi udvider 
vores fokus, følger videnskaben og identificerer områder med 
uløste patientbehov.

Roche Innovation 
Center Copenhagen

Country Clinical 
Operations

Diagnostics Pharmaceuticals

Fra grundforskning til behandling af patienter

5 Roche.com/pipeline 7



Vi bidrager 
til danske 
patienters 
sundhed og 
livskvalitet
Igennem de sidste 50 
år har vi i Danmark 
bidraget til innovativ 
og effektiv behandling 
og diagnostik. 
Samtidig hjælper vi 
med at forberede 
sundhedsvæsenet 
på fremtidens 
udfordringer.

15 nye behandlinger igennem 
Medicinrådet mellem 2017 og medio 20208

Udvikler fremtidens sundhedsvæsen 
gennem værdibaserede sundhedsinitiativer og 
offentlig-private innovationspartnerskaber

16.292 patienter behandlet 
i Danmark i 20196

65 millioner diagnostiske
test udført i Danmark i 20197

6 Roche Pharmaceuticals  7 Roche Diagnostics  8 Roche Pharmaceuticals; Medicinrådet 9 Roche Diagnostics  10 Roche PDG CCO Denmark

705 diagnostiske løsninger 
som muliggør tidlig og præcis 
diagnosticering af patienter9

60 kliniske forsøg udført 
i Danmark i 201910
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Vores løsninger inden for lægemidler, diagnostik og diabetes 
afspejler behovet i den danske befolkning

Behovet for sundhedsløsninger i Danmark er komplekst og dynamisk – det ændrer sig i takt 
med demografien og danskernes livsstil. Hos Roche arbejder vi målrettet med at adressere de 
sundhedsmæssige udfordringer, Danmark står overfor i dag og i fremtiden.

11 World Cancer Research Fund 2018  12 Nordcan  13 "Primary Care Review of Denmark", OECD, December 2016  14 Institute for Health Metrics and Evaluation 2017  
15 Roche Pharmaceuticals  16 Roche Diagnostics  17 Roche Diagnostics

8 hyppigste årsager til for tidlig død i 
Danmark 

1 Iskæmisk hjertesygdom*

2 Lungekræft* 

3 Kronisk obstruktiv lungesygdom

4 Cerebrovaskulær sygdom (slagtilfælde)*

5 Alzheimers sygdom*

6 Tarmkræft*

7 Brystkræft*

8 Nedre luftvejsinfektion

*Roche behandling og/eller diagnostisk 
test tilgængelig

Danmark er det land i Norden, der har den højeste forekomst 
af kræfttilfælde og kræftrelaterede dødsfald.11 Det forventes, at 
én ud af tre danskere vil blive diagnosticeret med kræft i 
løbet af deres levetid.12 Danskerne lever længere og rammes 
dermed oftere af kroniske sygdomme såsom diabetes eller 
gigt. I 2030 forventes det, at én ud af fire danskere vil være 
65 år eller derover.13

Vi leverer førende behandlinger og løsninger til seks af de 
otte hyppigste årsager til for tidlig død i Danmark.14 

Disse inkluderer:

 » 15 kræftbehandlinger med positiv betydning for 
patienters sygdomsforløb15

 » 15 diabetesprodukter, som hjælper patienter med at 
genvinde kontrollen over eget liv16

 » 705 diagnostiske tests, som muliggør tidlig og præcis 
diagnosticering17
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Roche baner vejen for fremtidens innovative 
behandlinger og har 72 nye molekyler under 
udvikling 

18 Tallene er fra 1. september 2020. En opdateret pipeline kan findes på roche.com/pipeline

Vi benytter os af den nyeste teknologi, partnerskaber samt vores unikke 
styrkeposition til at fremme videnskab og udvikle nye behandlinger. 
Vi fortsætter med at udvide vores lægemiddelportefølje for at 
imødekomme patientbehov inden for neurologi, infektionssygdomme 
og øjensygdomme. På nuværende tidspunkt har vi 72 nye molekyler 
under udvikling.18

Kræftsygdomme

Immunologiske sygdomme

Neurologiske sygdomme

Infektionssygdomme

Øjensygdomme

Andre sygdomme
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Ekspertise inden for videnskab. Vi stræber efter at 
imødekomme udækkede medicinske behov gennem 
videnskab. Gennembrud i videnskab og teknologi giver 
os i stigende grad mulighed for at kortlægge medicinske 
udfordringer og udvikle medicin til at imødegå problemerne. 
Vi fokuserer på onkologi, immunologi, øjensygdomme, 
kardiologi, infektionssygdomme, neurologi og kvinders 
sundhed. Dog er vi fleksible og følger videnskaben, 
efterhånden som nye indsigter bliver tilgængelige. 

Neurologiske sygdomme er et fokusområde. Som et 
eksempel på vores voksende portefølje har vi øget vores 
fokus på neurologi. Især multipel sclerose (MS) er et vigtigt 
sygdomsområde for os. Danmark har den tredjehøjeste andel 
per indbygger af MS i verden med 16.500 danskere, der lever 
med sygdommen.19 Med vores nyligt lancerede lægemiddel 
behandler vi omkring 1.000 af de hårdest ramte mennesker 
med MS i Danmark.20

Forpligtet til at løse patienters behov. Efterhånden som den 
danske befolkning ældes, vil aldersrelaterede neurologiske 
sygdomme i stigende grad blive en årsag til for tidlig 
død og øgede samfundsomkostninger. Med begrænsede 
behandlinger og et stort behov for personlig behandling 
er Roche dedikeret til at hjælpe fremtidens patienter 
ved intensivt at forske i neurologiske sygdomme såsom 
Alzheimers sygdom og de sjældne neurologiske sygdomme 
NMOSD21, Huntingtons sygdom og muskelsvindsygdommen 
SMA.22 I øjeblikket udvikler vi 15 nye molekyler til 
neurologiske behandlinger.23

Vi fokuserer på patienternes udækkede behov ved at takle de 
sværeste medicinske udfordringer

19 Scleroseforeningen  20 Roche Pharmaceuticals  21 NMOSD = Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder. En sjælden sygdom med ca. 60 patienter i Danmark  22 SMA står for Spinal Muskel Atrofi 
23 Roche.com/pipeline  24 Nationalt Videnscenter for Demens

Hos Roche takler vi de uløste, komplekse medicinske udfordringer, som alt for mange 
mennesker stadig lever med.

Alzheimers sygdom er den mest almindelige 
demenssygdom.
 » Det er estimeret, at omkring 89.000 danskere over 60 

år lider af demens.
 » De årlige samfundsomkostninger forbundet med 

demens i Danmark estimeres til omkring 10 
milliarder kroner, baseret på omkostningsdata fra en 
række kommuner i Region Hovedstaden.

 » Som følge af væksten i den ældre befolkning og 
dermed en forventet vækst i antallet af mennesker 
med demens, vil udgifterne hertil stige markant i de 
kommende årtier.24
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Vi arbejder fortsat på at gøre en forskel inden for 
kræftdiagnostik og kræftbehandling i Danmark

Mere end 65 millioner diagnostiske test i 2019.25 
Udvikling af diagnostisk udstyr er afgørende for at 
kunne sikre bedre og billigere behandling. Vores 
diagnostiske løsninger leverer hurtige og præcise 
resultater, og de er udviklet med udgangspunkt i 
patienternes behov.

Personlig behandling skal løse kræft-
udfordringen. Vi har introduceret mere end 20 
nye kræftbehandlinger i de sidste årtier.26 Disse 
behandlinger har historisk set været blandt de mest 
innovative på dette område.27 Vi fortsætter med at 
udvikle nye behandlinger, som vores nuværende 
pipeline viser.28

Vi fokuserer på personlig medicin, hvor brugen 
af genetisk information hjælper med at tilpasse 
behandlingen for den enkelte patient. Vi fortsætter 
med at introducere en bred vifte af lægemidler til det 
danske marked.  Siden Medicinrådet blev oprettet i 
2017, har vi indsendt 15 ansøgninger, der beskriver 
hvorfor danske patienter skal have national adgang 
til vores nye lægemidler. Roche er dermed en af 
de medicinalvirksomheder i Danmark med flest 
ansøgninger,29 og ansøgninger til kræftbehandlinger 
er fortsat en stor del af disse.30

25Roche Diagnostics  26 Roche Pharmaceuticals  27 Flere lægemidler angivet på WHO Model List of Essential Medicines  28 Roche.com/pipeline  29 www.
medicinrådet.dk 30 Roche Pharmaceuticals; Medicinrådet  31 Samlet antal siden Medicinrådets etablering frem til 15. juni 2020

Roche stræber fortsat efter at udvikle endnu bedre løsninger for 
patienterne og for sundhedsvæsenet.

Roche Danmarks ansøgninger til Medicinrådet31 

3 1 2 2 1 3 3 15Roche
ansøgninger

Brystkræft

Lungekræft

Blærekræft

Lymfomer

Hæmatologi

Reumatologi

Neurologi
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Nye kræftlægemidler fra Roche under udvikling

20
2

2 2 26

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Under 
godkendelse

Total

Nye veje inden for onkologi. Inden for 
kræftbehandling fører videnskaben os i 
stigende grad til tumoragnostiske tilgange. 
Dette betyder, at alle kræftpatienter med 
en specifik mutation kan behandles ens 
uanset tumorens oprindelsessted. Dette 
vil bidrage til et paradigmeskifte i måden, 
hvorpå vi diagnosticerer og behandler 
kræftpatienter, således at det ikke længere 
er kræftens oprindelsessted, men i stedet 
kræftpatientens molekyleprofil, der vil 
være afgørende for behandlingen. 



CASE | State-of-the-art diagnostik på Bispebjerg og 
Frederiksberg Hospital og forbedret diagnostik af 
livmoderhalskræft

Bedre og hurtigere diagnostik. Roche 
Danmark har i 2020 færdiggjort en 19 
måneder lang instrumentinstallation 
og træningsproces, siden Roche 
blev genvalgt som hospitalets 
diagnostikpartner gennem et offentligt 
udbud. Projektet medfører, at 
hospitalet får state-of-the-art teknologi 
samt optimerede processer, der vil 
øge kvaliteten og responstiden. Dette 
kommer hospitalets 500.000 årlige 
patienter til gode.

Løsning på tværs af alle aspekter af 
diagnostik. Når hospitalet udvides, 
vil laboratoriet være i stand til at 
gennemføre 13 millioner årlige tests. 
Systemet er digitalt og har optimeret 
flere processer, for eksempel en 
optimering ved hjælp af flere kilometer 
rør til transport af blodprøver som 
erstatning for den tidligere manuelle, 
arbejdskrævende proces.

Roche har hjulpet med levering af 
udstyr, ændring af diagnoserutiner 
samt uddannelse af sundhedspersonale 
og vil forblive diagnostikpartner for 
hospitalet som minimum indtil 2027.

Den klinisk-biokemiske afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg 
Hospital åbnede i februar 2020 og er et af de mest moderne laboratorier i 
Nordeuropa – bygget på løsninger fra Roche.

Roche Diagnostics forbedrer det nationale screeningsprogram 
for livmoderhalskræft. Vi arbejder konstant på at udbrede 
vores testdækning, sikre tidligere diagnosticering samt 
reducere omkostningerne ved indlæggelser og unødvendige 
behandlinger. Et eksempel er vores test til HPV-screening for 
livmoderhalskræft. Testen reducerer omkostningerne ved 
screening med 7 %, forbedrer detektionsgraden med 35 % 
og reducerer dødeligheden med 20 %.32 Fra september 2020 
implementeres testen som den primære screeningsmetode for 
halvdelen af alle danske kvinder mellem 30 og 59 år.

32 Sammenlignet med nuværende cytologibaserede metode. Budgetkonsekvensanalyse af screeningsstrategier for livmoderhalskræft til det nationale 
screeningsprogram i Danmark, Roche Diagnostics 2017
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Adgang til nye godkendte løsninger. Danmark er et af 
de første lande i Europa, der får tilbudt nye behandlinger 
fra Roche. Derudover har vi lanceret 135 nye diagnostiske 
løsninger siden 2017 – globalt og i Danmark.34

Udvikling af lægemidler. Klinisk forskning er grundstenen 
for udviklingen af et lægemiddel. Udviklingen af medicin 
tager mange år.35 I 2019 havde vi 60 aktive kliniske forsøg i 
Danmark – langt over niveauet i de andre nordiske lande.36

Vi er med til at sikre danskerne adgang til  de nyeste lægemidler

Danmark er et vigtigt marked for Roche på grund af vores brede tilstedeværelse samt en politisk 
opbakning til en life science-strategi, der anderkender industriens betydning. Som resultat af 
dette får de danske patienter ofte tidligere adgang til nye behandlinger via kliniske forsøg samt 
forbedrede diagnostiske løsninger.

Danmark udmærker sig, når det gælder kliniske forsøg. Danmark er 
det mindste land ud af de otte lande, som huser en af Roches europæiske 
Country Clinical Operations (CCO)-enheder. Gennem den danske 
CCO-enhed koordinerer vi forsøg i Danmark og i otte andre europæiske 
lande.37

Sammenlignet med andre lande gennemfører Roche mange onkologiske 
og hæmatologiske fase 1-studier i Danmark. Vores danske forsøg udføres 
primært i samarbejde med Rigshospitalets Fase 1-enhed. Dette betyder, 
at relevante patienter med meget alvorlig sygdom kan få en ekstra chance 
ved at deltage i disse kliniske studier med eksperimentelle lægemidler.38

Aktive kliniske forsøg, der rapporterer til 
den danske CCO-enhed (2. kvartal, 2020)

Roche Danmarks aktive kliniske forsøg
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34 Roche Diagnostics  35 Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Januar 2017  36 Clinicaltrials.gov  37 Roche PDG CCO Denmark; Worldometer  38 Pharmaceutical Research and 
Manufacturers of America, Januar 2017
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Vi er pionerer inden for udvikling af værdibaseret 
sundhed 

I løbet af de seneste år er det lykkedes Danmark at bremse de stigende 
sundhedsudgifter, som nu ligger på et niveau under de andre nordiske 
lande.39 Fremtidens demografiske ændringer vil lægge yderligere pres på 
denne indsats.40 Vi mener, at en langsigtet bæredygtig løsning kræver en 
grundlæggende ændring af sundhedsmodellen. 

Vi arbejder ihærdigt på at gøre det muligt både 
at forbedre værdien for patienterne og sikre en 
bæredygtig økonomi i sundhedsvæsenet.

Sundhedsvæsenet står over for stigende 
omkostninger og øgede aktivitetskrav. Dette 
forpligter os til at samarbejde med alle parter 
i sundhedsvæsenet for at finde løsninger, som 
er bæredygtige for patienter, myndigheder, 
skatteydere og for vores forretning. Det gør det 
muligt for os at fortsætte med at investere i den 
nødvendige innovation samtidig med, at vi sikrer 

adgang til vores behandlinger og løsninger for de 
patienter, som har brug for dem.

Vi anerkender derudover vores 
"samfundskontrakt", når det kommer til 
lægemidlers livscyklus: Vores innovative 
biologiske lægemidler såsom monoklonale 
antistoffer mister sin eksklusivitet på markedet, 
og biosimilære lægemidler udvikles og 
kommercialiseres. Som et resultat af dette 
sparer samfundet penge, der kan hjælpe med at 
finansiere fremtidens innovative behandlinger.

39 OECD Health Statistics & The Economist Intelligence Unit  40 Health at a Glance 2017, OECD  41 OECD Health Statistics & The Economist Intelligence Unit
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Danske sundhedsudgifter i % af BNP41 
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42 Sundhedsdatastyrelsen   43 Udtrykket henviser til nye styrings- og betalingsmodeller baseret på den enkelte patient  44 The Economist Intelligence Unit, 2017

Værdibaseret sundhed.43 På globalt plan stiger de 
offentlige sundhedsudgifter uden mærkbare forbedringer af 
befolkningssundheden.44 Vi mener, at samfundets ressourcer 
anvendes mest hensigtsmæssigt, hvis udgifterne knyttes direkte 
til målbare forbedringer for den enkelte patient. Vi arbejder tæt 
sammen med det danske sundhedsvæsen om at udvikle nye 
modeller for, hvordan aktører i sundhedsvæsenet samarbejder 
bedre, tilpasser incitamenter og specialiserer behandlinger. Se 
mere om vores offentlig-private innovationspartnerskaber med 
Region Hovedstaden samt Herlev og Gentofte Hospital på side 18 
og Nordic Health Lab på side 21.

Personlig medicin. Et centralt element i at sikre værdibaseret 
sundhed er i stigende grad individualisering af behandlingerne. I 
nogle tilfælde benyttes gentest for at sikre, at hver patient får den 
mest effektive behandling med færrest mulige bivirkninger.

Bedre brug af sundhedsdata. For at drage nytte af det danske 
sundhedsregister, der er kendt for at være af høj kvalitet, har vi 
indledt et treårigt offentligt-privat partnerskab i samarbejde med 
flere parter. Målet med partnerskabet er at skabe en bæredygtig 
forretningsmodel for en såkaldt One Stop Shop for Clinical 
Research (OSCAR), der kan; lette eksperimentel klinisk forskning 
beriget af danske sundhedsdata, understøtte brugen af Real World 
Evidence og udvikle en resultatbaseret prisfastsættelsesmodel. 
Efter projektets afslutning vil Danmark kunne tilbyde 
konkurrencedygtig adgang til fuldt anonymiserede danske 
sundhedsregistre til udførelse af innovative kliniske studier. Dette 
vil ikke blot være til gavn for patienterne, men også for danske 
sundhedsudbydere og samfundet generelt. 

Digitale sundhedsløsninger. Der har aldrig været flere 
tilgængelige sundhedsdata end i dag – fra mobil sundhed til 
avanceret billeddiagnostik og genomisk profilering. Vi benytter 
teknologier, der kan hjælpe os til at forstå data, hvilket giver os 
mulighed for at transformere vores løsninger. 

Aktivitetsforøgelse i det danske sundhedsvæsen (millioner patienter)42
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CASE | Værdibaseret sundhed – patienten i centrum

Danmark har en lang tradition for offentlig-private partnerskaber. Det 
tætte samarbejde mellem medicinalvirksomheder og det offentlige 
sundhedsvæsen er vigtigt for at sikre et værdibaseret sundhedsvæsen til 
gavn for både patienter og sundhedsprofessionelle.

Bedre resultater for patienter. Roche 
Danmark har etableret et offentlig-privat 
innovationspartnerskab med Region Hovedstaden 
samt Herlev og Gentofte Hospital.

Projektet fokuserer på at skabe bedre resultater 
for kræftpatienter. Sammen implementerer vi 
personlige behandlinger – genetisk testning 
og tilhørende målrettede lægemidler, mens 
vi dokumenterer, hvordan disse nyanvendte 
teknologier bringer værdi til patienten. Vores 
kliniske beslutningsplatform, der indsamler 
fragmenterede patientoplysninger, så de er 
nemme at overskue, hjælper og forbedrer 
beslutningsprocessen for den behandlende læge.

Proaktiv sikring af patientens trivsel. Under 
behandlingen bliver patientens trivsel og 
”værdien for patienten” proaktivt overvåget 
gennem patient reported outcome (PRO) data. 
Yderligere følges patienten via en sensor, der 
måler på fire vitale biomarkører. Oplysningerne 
fra PRO og biomarkørerne beskriver den reelle 
værdi for patienten og kan bruges til klinisk 
beslutningstagning. 

Lægen får løbende viden om, hvordan patienten 
har det under behandlingen. Lægen er således 
i stand til at foretage justeringer for at forbedre 
patientens trivsel. Yderligere har informationerne 
en positiv indvirkning i forhold til at undgå 
alvorlige og omkostningstunge bivirkninger, der 
ofte kræver hospitalsindlæggelser.

Ved at dele vores teknologier, ekspertise, risici 
og finansiering er dette projekt et eksempel på, 
hvordan offentlig-private partnerskaber kan 
understøtte et mere bæredygtigt sundhedsvæsen 
med patienten i centrum.

N

Patient

Fokus er at skabe patientværdi 
Et fællesskab mellem udbyder, betaler og Roche
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45 IDEA Pharma  46 Evaluate Pharma

Vi er dybt 
engagerede i at 
skabe et dansk 
forsknings- og 
udviklings-
økosystem i 
verdensklasse
Roche har et stort fokus 
på innovation og bruger 
årligt 80,5 milliarder 
kroner på forskning og 
udvikling på globalt 
plan. Forskning og 
udvikling i Danmark 
er understøttet af 
en stor talentmasse 
samt et imponerende 
forskningsøkosystem.

Nr. 1 blandt de 
mest innovative 
medicinalvirksomheder46

Nr. 1 inden for globale 
investeringer i forskning 
og udvikling45

Tæt samarbejde 
med ledende danske 
universiteter og hospitaler

1 af 7 globale 
innovationscentre er 
placeret i Danmark



Et tæt samarbejde mellem Danmark og Roche 
skaber forskning og innovative partnerskaber i 
verdensklasse

47 IDEA Pharma. Innovation er defineret som en virksomheds investeringsafkast   48 Evaluate Pharma 2020  49 Clinicaltrials.gov. Baseret på data 
fra 2019 til juni 2020  50 IDEA Pharma

Global R&D investering i 2019 
(milliarder kroner)48

Rangering af de mest innovative 
lægemiddelvirksomheder, 202050

12 år fra 
molekyle til 

medicin

Mere end 7 
millioner timers 

arbejde

Omkring 400 
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Over 6.000 
forsøg 
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Global førerposition inden for R&D. 
Forskning er kernen i, hvad vi gør. Vi er den 
ledende virksomhed inden for investeringer i 
forskning og udvikling sammenlignet med andre 
farmaceutiske og diagnostiske virksomheder. 
I april 2020 blev vi tildelt titlen som den mest 
innovative medicinalvirksomhed i verden.47 Titlen 
blev givet på baggrund af gennembrud inden for 
både immunonkologi og neurologi.

Fælles forskningssamarbejder. Samarbejde 
med danske partnere er nøglen til innovation. Vi 
sponsorerer det højeste antal af aktive kliniske 
studier i Danmark og overgår dermed også 
danske lægemiddelvirksomheder.49 Samtidig med, 
at patienterne, der indgår i disse kliniske studier, 
får nyt håb, uddanner det også sundhedspersonale 
og danner grundlaget for videre forskning af høj 
kvalitet.
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CASE | Roche Diagnostics og Nordic Health Lab – et partnerskab 
der skaber fremtidens sundhedsløsninger 

Samarbejde omkring nye sundhedsløsninger. I 2019 
indgik Roche Diagnostics og Nordic Health Lab et 
samarbejde om at skabe og teste nye sundhedsløsninger. 
Formålet med partnerskabet er at fremskynde udviklingen af 
innovative sundhedsydelser til blandt andet forebyggelse af 
livstilssygdomme. 

Nordic Hearts pilotprojekt. Det første pilotprojekt for 
partnerskabet, Nordic Hearts, startede i december 2019. 
Projektet inkluderer testning af en app og medicinsk udstyr 
fra to startupvirksomheder, som hjælper med at detektere 
samt diagnosticere hjertesygdommen atrieflimren direkte fra 
patientens eget hjem.

Hurtig hjertebanken, svimmelhed og åndenød er alle blandt 
symptomerne for atrieflimren. Det tager ofte lang tid fra første 
kontakt med egen læge til, at behandlingen kan påbegyndes. 
Nordic Hearts fokuserer på at ændre denne patientrejse til gavn 
for patienterne og det danske sundhedsvæsen. 

Danmark som foregangsland for digitale løsninger. Nordic 
Hearts er det første projekt, der fokuserer på sundhedsløsninger, 
og som forbinder de forskellige sektorer på sundhedsområdet 
på en ny måde til gavn for alle interessenter. Dette er det første 
skridt i at positionere Danmark som foregangsland for digitale 
løsninger – og vi ser et stort potentiale i at udnytte viden herfra i 
andre lande.

Innovation er nøglen til at løse fremtidens udfordringer i sundhedsvæsenet. Nye måder 
at samarbejde på bliver taget i brug for at dele viden og ekspertise – og dermed opnå 
det bedst mulige resultat. Gennem partnerskaber bidrager Roche Diagnostics til at 
udvikle nye løsninger til tidlig detektion samt sygdomsforebyggelse inden for alvorlige 
sygdomsområder.
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Dansk innovation er førende på verdensplan 

En historie om banebrydende 
dansk forskning. I 1996 opdagede 
en ung dansk professor ved 
Københavns Universitet, Jesper 
Wengel, og hans ph.d.-studerende, 
Poul Nielsen, kemien bag Locked 
Nucleic Acid (LNA). Molekyler, der 
baserer sig på denne kemi, er i stand 
til målrettet at slukke bestemte gener, 
som koder for sygdomsfremkaldende 
proteiner. Denne viden dannede 
senere grundlag for Santaris Pharma 
A/S. I 2014 købte Roche Santaris 
Pharma A/S, og Roche Innovation 
Center Copenhagen (RICC) blev 
skabt for at fastholde det innovative 
miljø. 

Stærke bånd til den globale 
R&D organisation. RICC leder 
Roches RNA-grundforskning og 
har stærke bånd til den globale 
Roche R&D organisation. Vi 
udnytter den fulde bredde, dybde 

og mangfoldighed af modaliteten af 
RNA og vores teknologiplatform til 
at takle udfordrende mål og skabe 
nye behandlingsmuligheder for 
patienterne. 

Stærkt samarbejde med det danske 
udviklingsmiljø. Som en del af 
det danske life science-økosystem 
samarbejder RICC-eksperter 
med danske forskningsmiljøer og 
hjælper den næste generation af 
forskere med at skubbe grænserne 
for RNA-videnskab. Derudover 
arbejder vi med industrielle partnere 
for at fremme kvaliteten af vores 
forskning og udvikling. I dag er 
RICC et globalt pejlemærke inden for 
forskning og udvikling – forankret i 
sin danske arv og positioneret som 
en innovativ og stærk leder inden 
for handlingsorienteret forskning 
om de nyeste RNA-relaterede 
sundhedsemner.

Roche Innovation Center Copenhagen (RICC) er et af Roches syv 
globale forskningscentre.

“Hvorfor har vi et Roche Innovation Center i København? Svaret er åbenlyst: Fordi 
det er her talentet er... det danner basis for at øge vores engagement i landet – hvilket 
vi med glæde gør.”

-Dr Christoph Franz, bestyrelsesformand i Roche (2014)
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12 nationaliteter

28 ph.d.er

~60 % kvinder

Ansøgt om 72 
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2017
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Forståelse for patienternes behov. Alt arbejde, der udføres 
i Roche Innovation Lab, er med patientens behov i fokus. Vi 
sætter os sammen med patienter, sundhedsprofessionelle og 
andre vigtige interessenter for at forstå deres behov. På dette 
grundlag skaber vi nye løsninger med interessenterne for at 
løse deres problemer og forbedre deres dagligdag. 

Øget værdi gennem samskabelse. Vi følger design-
thinking principper, når vi samarbejder om at skabe nyt. 
Projektgruppen arbejder tæt sammen under forløbet, og alle 
er forpligtet til at gøre deres bedste med det fælles formål at 
forbedre patientens daglige liv.

Eksempler på samarbejdsprojekter:
 »  Personlig logbog til lungekræftpatienter med 

organillustrationer, der gør det muligt for 
lægen at tegne og forklare sygdomsstatus og 
behandlingsmuligheder på en enkel og intuitiv 
måde for hver enkelt patient. Patienten kan også 
registrere bivirkninger, hvilket vil hjælpe lægen 
med at vælge de rigtige handlinger, når det er 
nødvendigt.

 »  Mentorprogram, hvor unge hæmofilipatienter 
uddannes til at blive mentorer for andre 
hæmofilipatienter. På den måde kan to patienter 
tale om vigtige livstemaer, og mentoren kan coache 
mentoreleven om vigtigheden af at tage sin medicin 
for at undgå senfølger.

CASE | Roche Innovation Lab – øget værdi gennem samskabelse 

Roche Innovation Lab er med til at forbedre værdien for patienten gennem samskabelse 
af nye løsninger beyond-the-medicine.

Alle vinder, når vi samarbejder

Hjælp fra 
Roches team

Nye 
løsninger 

beyond-the 
medicine

Hjælper patienter og 
sundhedsprofessionelle 
til at forstå sygdommen 

bedre og tage  
de rigtige 

beslutninger

Interaktioner

Værdi for 
brugerne

Værdi 
for Roche

Deres behov 
er i fokus Indsigter

Nye understøttende 
løsninger Partnerskab

Hjælper med 
at forbedre 

patienters liv

Hjælper med 
at forbedre 
patienters liv
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1,6 milliarder kroner
i økonomisk bidrag til BNP i 2019

Vi skaber 
økonomisk vækst 
for det danske 
samfund
I 2019 bidrog vi direkte og 
indirekte med 1,6 milliarder 
kroner til det danske 
bruttonationalprodukt 
(BNP). Igennem vores 
lønninger til medarbejdere, 
udgifter til indkøb fra danske 
virksomheder samt forskning 
og udvikling understøtter 
vi 2.800 årsværk. For hver 
krone, vi sætter i arbejde, 
genereres yderligere 3,4 
kroner i den danske økonomi.

For hver krone investeret
i Roche produkter returnerer
vi 1,2 krone

2.800 årsværk
direkte eller indirekte
understøttet i 2019

For hver krone Roche investerer,
genereres yderligere 3,4 kroner
i den danske økonomi
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Vi har direkte bidraget med 353 millioner kroner til det danske 
BNP i 2019

51 BCG analyse på baggrund af OECD-multiplikatorer  52 Økonomisk bidrag er målt gennem brutto værditilvækst (BVT). BVT er et standardøkonomisk mål brugt 
til at udregne virksomhedens bidrag til økonomien. Det er lig med BNP på virksomhedsniveau. Det direkte økonomiske bidrag er udregnet fra Roche Danmarks 
konsoliderede 2019 regnskab. BVT inkluderer beskæftigelse, R&D samt indkøb fra leverandører. Derfor bør disse bidrag overvejes separat 
53 Roche Denmark  54 Udregnet på baggrund af Danmarks Statistiks gennemsnitlige månedsløn på 45.364 kr. for fastansatte (ikke medregnet studenter og elever) 

Vi anskuer vores økonomiske bidrag ud fra følgende tre vinkler:

 » Bidrag som er et direkte resultat af vores beskæftigelse, indkøb samt 
forsknings- og udviklingsinvesteringer 

 » Bidrag som er et indirekte resultat af vores ansattes forbrug 

 » Bidrag som er et indirekte resultat af vores indkøb og R&D investeringer 
samt opkvalificering og øget produktionsniveau

Vores kerneforretning bidrog direkte med 353 millioner kroner til det danske 
BNP i 2019

BNP bidrag af Roche Danmark (millioner kroner)51

Bruttoværditilvækst 
(BVT)

353

Indirekte forbrug 
fra leverandører 

og R&D

~460

Indirekte forbrug 
for lønninger

~760

Totale BNP 
bidrag

~1.570

>1 milliard kroner i 
brutto værditilvækst 
og over 200 millioner 
kroner i rabatter.  I 
perioden fra 2017 til 2019 
tilføjede vi 1,26 milliarder 
kroner i brutto tilvækst 
(BVT).52  Herudover gav 
vi 210 millioner kroner 
i rabatter til fordel for 
vores kunder, hvoraf 
størstedelen er danske 
hospitaler.

275 jobs. Vi beskæftiger 
275 højtkvalificerede 
med en bred vifte af 
akademiske uddannelser.53

~170 millioner 
kroner i indkøb fra 
danske virksomheder 
samt R&D. 35 % af 
vores indkøb går til 
danske leverandører, 
hvilket bidrager med 
øget efterspørgsel 
og beskæftigelse af 
underleverandører. 
I 2019 styrkede vi dansk 
økonomi med ~170 
millioner kroner, hvilket 
direkte understøttede  
~310 årsværk.54
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Vi har indirekte understøttet 2.200 årsværk og 
bidraget med 1,2 milliarder kroner i 2019 
Vores indirekte økonomiske bidrag er beregnet 
ud fra OECD-multiplikatorer tilrettet den danske 
lægemiddelindustri.55

 » Økonomisk gevinst fra ansattes forbrug. 
Vores ansattes forbrug har følgevirkninger, 
som samlet genererer en økonomisk 
gevinst på ~760 millioner kroner og 
understøtter ~1.400 årsværk.56

 » Økonomisk gevinst fra indkøb hos 
danske underleverandører. Vores danske 
indkøb og investeringer i forskning og 
udvikling skaber et økonomisk bidrag i 
kraft af samarbejdspartneres køb af varer 
og tjenester. Den samlede økonomiske 
gevinst er ~460 millioner kroner, hvilket 
understøtter yderligere ~800 årsværk.

Kombinerede effekter. Vores kombinerede bidrag 
til det danske BNP betyder, at for hver krone, vi 
investerer, genereres yderligere 3,4 kroner i den 
danske økonomi.57 For hver krone, der investeres i 
Roche produkter, returnerer vi 1,2 krone. 

Yderligere effekter. Vi investerer i langsigtet 
opkvalificering af vores medarbejdere. Dette 
afspejles i vores ansattes høje produktivitets- og 
kompetenceniveau, hvilket medvirker til øgede 
vækstmuligheder og dansk værdiskabelse.

Roche Danmarks indirekte bidrag til BNP (millioner kroner)

~800 årsværk 
supporteret

Bruttolønninger

282

Leverandører 
og R&D

168

Total dansk 
aktivitet

450

X2,7

Indirekte 
bidrag

~1.220

~460 
Indirekte fra  

levering og R&D

~760
Indirekte fra 

lønninger
~1400 årsværk 

supporteret

55 BCG analyse på baggrund af OECD-multiplikatorer. De anvendte OECD-multiplikatorer modellerer indvirkningen fra øget efterspørgsel fra 
lægemiddelindustrien på det totale BNP. OECDs Input-output tabel for Danmark.

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IOTS
56  Antallet af supporterede årsværk er udregnet på baggrund af den gennemsnitlige bruttoløn i Danmark  
57 Ratioen 1:4,4 er udregnet fra Roches BVT (353 millioner DKK) relativt til det totale økonomiske bidrag (1,6 milliarder DKK) i 2019. Dette betyder, 
at for hver krone genereres der yderligere 3,4 kroner.
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Bæredygtighed er en 
integreret del af vores 
måde at arbejde på – 
nu og i fremtiden
Vi ønsker at bidrage til en 
bæredygtig udvikling af det 
danske samfund.

Bæredygtighed for os handler 
både om at være en god 
arbejdsplads, at være en troværdig 
samarbejdspartner og at engagere 
os i det samfund, vi er en del af.

10 patientforeninger
støttet økonomisk af Roche Danmark i 201958

Førsteplads i  
Great Place To Work
tildelt Roche Pharmaceuticals i 201958

>80 % 
medarbejdertilfredshed
blandt Roche Danmarks ansatte58

58 Roche Global & Roche Denmark



Støtten til danske patienter rækker ud over vores 
sundhedsløsninger

Gennem vores partnerskaber og økonomisk hjælp til patientforeninger 
støtter vi patienterne og deres pårørende med mere end 
sundhedsløsninger.

Lokal patientstøtte. Roche 
Danmark støtter ikke alene 
danske patienter gennem 
forskning, kliniske studier, 
diagnostik og behandlinger. 
Vi hjælper patienter 
og pårørende i en svær 
situation ved hjælp af den 
seneste viden om sygdomme 
og behandlingsmetoder. 
Sammen med 
patientforeninger og 
sundhedsprofessionelle 
publicerer vi 
oplysningsmateriale og 
udarbejder patientværktøjer 
som for eksempel 
magasiner, apps og 
hjemmesider til at informere 
og guide patienter og deres 
pårørende.

Økonomisk støtte til 
danske patientforeninger.
Patientforeninger er en stor 
støtte for danske patienter. 
Hos Roche nærer vi stor 
respekt for foreningerne og 
deres vigtige rolle. Derfor 
gav vi økonomisk støtte til 
10 patientforeninger  
i 2019.
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Vi bestræber os på kontinuerligt at forbedre arbejdsmiljøet for 
vores ansatte 

Hos Roche Danmark bestræber vi os altid på at skabe en mangfoldig og god arbejdsplads.

Diversitet på arbejdspladsen. På tværs af vores 
danske divisioner forsøger vi at skabe en bæredygtig 
og mangfoldig arbejdsplads. Vi sætter pris på 
folks forskellighed, det være sig alder, køn, fysisk 
funktionsniveau, etnicitet, nationalitet, seksuel 
orientering, kultur samt arbejdsstil og tankesæt. 60 % af 
vores ansatte og 52 % af vores ledere er kvinder.59  Vores 
medarbejdergruppe inkluderer mange nationaliteter 
og akademiske baggrunde såsom farmaceuter, 
patentadvokater, økonomer, kommunikationseksperter 
og mange flere.

Høj medarbejdertilfredshed. Vores 
medarbejdertilfredshed er steget over de seneste 
år og er nu over 80 % på tværs af alle vores danske 
divisioner. Vi arbejder konstant på at gøre vores 
arbejdsplads endnu bedre ved at udvikle vores 
arbejdsrutiner samt sikre større fleksibilitet for 
medarbejderne. 14 år i træk har vi været i top-5 på 
listen over Danmarks bedste arbejdspladser. På den 
seneste rangliste blev Roche Pharmaceuticals nr. 1.60

59 Roche Danmark  60 Great Place to Work Danmark 2019

Medarbejdertilfredshed på tværs af Roche 
Danmark

84 % 84 %
78 %

83 % 80 % 80 %

2017 2019

Pharma RICC Diagnostics Diabetes Care

57 %

65 %

Nr. 1 på Great 
Place to Work 

Danmark-
ranglisten

50 % kvinder i 
ledelsen
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Vi støtter FN’s verdensmål (SDGs) og arbejder 
med dem både globalt og i Danmark
Vi ønsker at bidrage til verden. Som en 
stor global virksomhed understøtter vi FN's 
verdensmål, hvor vi med vores forretning kan 
gøre en forskel – særligt inden for SDG3, der 
stiler mod at sikre sundhed og trivsel. Andre 
verdensmål er også vigtige for os, for eksempel 
SDG13 om klimaindsats og SDG5 om ligestilling. 
Vi har i Roche Danmark for nylig lanceret 
et omfattende strategiprojekt for yderligere 
at forbedre vores indsats på tværs af flere 
verdensmål.

Bæredygtighed i alt vi gør. Vi arbejder løbende 
på at forbedre vores økonomiske, miljømæssige 
og sociale bæredygtighed. På miljøområdet har 
vi globalt formået at sænke vores vandforbrug 

med 23,5 % og vores energiforbrug med 12 % 
siden 2015.61 Fremadrettet stræber vi mod at 
reducere den miljømæssige påvirkning af vores 
produktion og produkter med 50 % fra 2020 til 
2029 sammenlignet med 2019. Vi har også som 
mål at være CO2-neutrale i 2050 for scope 1 & 262  
udledninger – uden at gøre brug af certifikater for 
CO2-kompensation.63

Globalt anerkendt. Vi arbejder på at være 
førende inden for vores industri, når det 
kommer til bæredygtighed. I 11 år har vi 
rangeret nummer 1 eller 2 på Dow Jones’ 
bæredygtighedsindeks, som måler virksomheder 
på økonomisk, miljømæssig og social 
bæredygtighed.64

61 Roche Global  62 Scope 1: Egne udledninger fra vores produktion m.v.; Scope 2: Udledninger fra købt energi  63 Roche global, www.roche.com  
64 Dow Jones Sustainability Indices 2019
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CASE | Bæredygtig innovation bliver taget til nye højder på vores 
forskningscenter i Hørsholm

Vi kerer os om de fremtidige generationer og ønsker derfor at bidrage til at forbedre 
fremtidens sundhed og miljø. Det gør vi blandt andet ved at tage bæredygtighed til nye højder 
på vores faciliteter i Hørsholm.

Med fremtidige generationer in mente. Vi 
skal opfylde de behov, vi har i nutiden uden 
at kompromittere fremtidige generationers 
muligheder. Derfor har vores Site Operations 
og Safety, Health and Environment teams i 
Hørsholm slået sig sammen for at forbedre 
Roches miljømæssige aftryk i Danmark.

“Vores vision er at skabe en mindset-ændring 
i forhold til, hvordan vi tilgår miljømæssige 
emner og sikrer bæredygtighed,” fortæller Philip 
Jacobsen, Facility og Infrastructure Manager.

Holistisk tilgang til miljømæssig 
bæredygtighed. Vi har fokus på tre elementer for 
at sikre, at bæredygtighed bliver integreret i vores 
daglige arbejde. Vi fokuserer på affaldshåndtering, 
infrastruktur og kulturel ændring.

“Vores mål er at sænke – og på sigt eliminere 
– vores CO2-udledning samt at bringe vores 
energiforbrug ned på et absolut minimum. Det 
er noget, vi virkelig brænder for, og med de 
kontinuerlige forbedringer vi ser, tror jeg absolut, 
at det er et realistisk mål inden for en overskuelig 
fremtid,” tilføjer Philip Jacobsen.

Teamet har samlet værdifuldt input til arbejdet 
fra kollegaer på tværs af Roche Global. “Vi står 
stærkt, når vi forsøger at takle de miljømæssige 
udfordringer som Roche,” afslutter Philip 
Jacobsen.
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Vi vil fortsætte med at bidrage til en langvarig, 
værdifuld og bæredygtig udvikling af den danske 
sundhedssektor, såvel som i resten af verden.

Vi mener, at Danmark og Roche er et godt 
match med mulighed for at drive endnu 
mere innovation i verdensklasse.
Vi bestræber os på at takle udækkede 
patientbehov gennem banebrydende 
forskning. Med videnskabelige 
gennembrud og ny teknologi kan vi 
i stigende grad gennemskue præcist, 
hvordan lægemidler og diagnostik 
kan hjælpe med at løse eller forbedre 
problemet.

Vejen til langvarig succes fordrer 
partnerskaber mellem alle involverede 
– vores medarbejdere, patienter, 
sundhedsudbydere, myndigheder, 
universiteter samt mange andre parter.
Vi tager vores ansvar alvorligt, og vi 
vil arbejde målrettet for i fællesskab at 
udvikle et mere bæredygtigt dansk 
sundhedsvæsen med patienten i fokus.
Med denne rapport ønsker vi at invitere 
alle parter til en dialog om, hvordan vi 
bedst når dette fælles mål.

Fortid Ledsagende diagnostik "Big data" og 
avanceret analyseNutid Fremtid

“One-size-fits-all” 
-lægemidler 

Målrettet medicin Individuelle behandlinger

Fremtiden
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Vi er Roche.

Vi tror på, at det er nødvendigt at skabe 
medicinske løsninger her og nu - samtidig med 
at vi udvikler innovative behandlingsløsninger 
til fremtiden. Vi er passionerede omkring at 
forbedre patienters liv. Vi udviser mod både i 
vores beslutninger og handlinger. Og vi tror på, 
at en sund og bæredygtig forretning bidrager til 
en bedre verden.
Vi forpligter os til kompromisløs forskning, god 
etik og adgang til medicinsk innovation for alle. 
Vi gør det i dag for at skabe en bedre fremtid.
Vi er stolte af, hvem vi er, hvad vi laver, og 
hvordan vi gør det. Vi er mange - men vi 
arbejder som én på tværs af funktioner og 
virksomheder over hele verden.
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