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Selskabsmeddelelse 
 

 

     

Dr. Johan Luthman udnævnt koncerndirektør for forskning og udvikling hos 

Lundbeck 

 

Valby, Danmark, 22 januar 2019 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) annoncerede i dag, at Dr. Johan 

Luthman er blevet udnævnt som Executive Vice President og koncerndirektør for forskning og udvikling 

hos Lundbeck. Johan påtager sig sin nye rolle samt indtræder i Executive Management d. 1. marts 2019 

og bringer 28 års erfaring inden for farmaceutisk forskning og udvikling med sig. 

 

Johan har erfaring med ledelse af forsknings- og udviklingsorganisationer fra selskaber såsom Eisai, 

Merck & Co og AstraZeneca og har deltaget i udviklingen af såvel små molekyler som biofarmaceutiske 

programmer (mAb og proteinterapi) inden for neurovidenskab (neurologi, psykiatri, smerte og 

oftalmologi), metabolske sygdomme samt immunologi og inflammations-områderne. 

 

 “Jeg ser frem til at byde Johan velkommen hos Lundbeck,” siger Deborah Dunsire; administrerende 

direktør. “Det er en nøgleposition hos os, da videnskabelig innovation og udvikling er centrum for vores 

ambition om at gøre livet bedre for mennesker der lever med hjernesygdomme. Med Johans brede 

erfaring kan Lundbeck træffe de strategiske valg indenfor innovation, der vil gøre transformative 

lægemidler tilgængelige for patienter og videreføre Lundbecks vækst i de kommende år.” 

 

Dr. Johan Luthman bor pt. i USA, men voksede op i Sverige hvor han i 1984 blev uddannet i Dental 

Sciences fra Karolinska Instituttet. Johan er også indehaver af en PhD i neurobiologi og histologi. I 

forbindelse med den nye stilling planlægger Johan at flytte fra USA til Danmark.  

 

“Det glæder mig, at have fået muligheden for at slutte mig til Lundbeck og stille mig i spidsen for 

virksomhedens forsknings- og udviklings organisation” siger Dr. Johan Luthman. “Med tæt på 30 års 

erfaring fra medicinal industrien ved jeg, at Lundbeck er et stærkt videnskabeligt selskab med en stolt 

historik omkring udviklingen af nye og innovative behandlingsmuligheder. Jeg ser frem til at være en del 

af Lundbeck og at bygge videre på den stærke tradition.” 
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Karriere og professionelle kvalifikationer 

År Firma/stilling Lokation 

2014-  Eisai 

Senior Vice President and Head of clinical Development 

USA 

2009-2013 Merck & Co. 

Program Head Development Neuroscience & Opthalmology 

USA 

2009-2009 GeNeuro 

CEO (tidsbegrænset stilling på 6 mdr) 

Schweiz 

2005-2009 Merck Serono 

Flere stillinger 

Schweiz 

1991-2005 Astra senere AstraZeneca 

Flere stillinger 

Sverige 
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Om H. Lundbeck A/S 

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i 

psykiatriske og neurologiske lidelser. I mere end 70 år har vi været førende inden for hjerneforskning. 

Vores primære fokusområde er Alzheimers sygdom, depression, Parkinsons sygdom og skizofreni. 

 

Vores ca. 5.000 medarbejdere i 55 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til 

produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den 

sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har produktionsanlæg i Danmark, 

Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for 17,2 mia. DKK i 2017 (2,3 mia. EUR eller 2,6 mia. USD). 

 

For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com. Vi er også på 

Twitter på @Lundbeck. 

 


