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Pressemeddelelse 
 
Valby den 28. april 2017      
 
Lundbeck kårer Danmarks dygtigste forskerspirer 
 
200 elever fra gymnasier landet over mødes i dag til finalen i Lundbecks 
naturvidenskabelige konkurrence Drughunter Dysten. Uddannelses- og 
forskningsminister Søren Pind vil overvære finalen, som eleverne med de bedste 
forslag til forskning i behandling af hjernesygdomme vinder. 
 
H. Lundbeck A/S (Lundbeck) byder i dag 200 gymnasieelever fra hele landet inden for i 
hovedkontoret i Valby, hvor de skal præsentere deres forslag til, hvordan man kan udvikle 
nye og bedre behandlinger af sygdomme som depression, skizofreni, Parkinsons sygdom og 
Alzheimers sygdom.  
 
Det sker i finalen i Drughunter Dysten, som er Lundbecks landsdækkende 
naturvidenskabelige konkurrence for gymnasielever. I alt har 1.100 elever fra 55 klasser på 
36 gymnasier gennem de seneste fire måneder deltaget i konkurrencen som led i 
undervisningen i kemi, biologi og bioteknologi.  
 
I dag, som en del af Forskningens Døgn, vil ni elever blive kåret som årets vindere og dermed 
få den uofficielle titel som Danmarks dygtigste forskerspirer. Med de bedste 
naturvidenskabelige hoveder fra landets gymnasier samlet hos Lundbeck er niveauet højt, og 
det er ikke kun eleverne, der bliver klogere. 
 
”Vores forskere bliver ofte inspirerede af elevernes kreative og nysgerrige syn på de 
biologiske, kemiske og bioteknologiske problemstillinger. Drughunter Dysten er en god måde 
at få vakt elevernes interesse for naturvidenskaben og rollen som forsker på. Vi håber, at det 
kan inspirere mange til at forfølge en karriere som forsker, for det har Danmark brug for, hvis 
vi skal fastholde og udbygge vores stærke life science-industri”, siger Anders Gersel 
Pedersen, koncerndirektør for forskning og udvikling i Lundbeck.  
 
Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind vil overvære finalen og blandt andet blive 
præsenteret for de videnskabelige plakater, såkaldte posters, som eleverne har lavet. Disse 
er baseret på den viden om hjernen og dens sygdomme, som eleverne har tilegnet sig i løbet 
af konkurrencen. En dommerkomite bestående af en række af Lundbecks forskere vil vurdere 
de mange posters og udvælge vinderne af årets Drughunter Dyst. 
 
”Forskning er med til at gøre vores liv bedre og til at bringe Danmark fremad. Derfor tegner 
det godt for fremtiden, at så mange gymnasieelever forsker i, hvordan man kan behandle 
komplekse hjernesygdomme. Danmark har brug for talenter, som brænder for at stille 
spørgsmål og finde svar”, siger Søren Pind. 
 
Se flere fakta om Drughunter Dysten nedenfor og på www.drughunters.dk 

http://www.drughunters.dk/


 

 
 
H. Lundbeck A/S 
Ottiliavej 9 
2500 Valby, DK 

Side 2 af 3 Pressecenter 
Fakta, billeder og videoer 

www.lundbeck.com/global/media 
 

Fakta om Drughunter Dysten 
 

 En naturfaglig konkurrence for danske gymnasieelever med kemi, biologi eller 
bioteknologi på A- eller B-niveau. Konkurrencen arrangeres af Lundbeck i forbindelse 
med Forskningens Døgn.  

 Konkurrencen tager udgangspunkt i hjernesygdomme og moderne 
lægemiddeludvikling. Der kan vælges mellem opgaver med en kemisk, biologisk eller 
bioteknologisk indgangsvinkel, som alle er udformet, så de kan indgå som en del af 
pensum.  

 Eleverne fik i starten af december udleveret opgaverne og har haft fire måneder til at 
udarbejde en videnskabelig plakat, en såkaldt poster. Undervejs har gymnasierne 
haft mulighed for at få besøg og oplæg fra Lundbecks forskere. 

 Den bedste poster fra hvert gymnasium går videre til den store finaledag, hvor 
eleverne skal konkurrere i præsentation af deres postere for hinanden og for forskere 
fra Lundbeck.  

 Drughunter Dysten kan i år fejre sit 10 års jubilæum. Siden Drughunter Dystens 
begyndelse har flere end 400 klasser fra 80 forskellige gymnasier deltaget i 
konkurrencen. Flere af gymnasierne er gengangere og bruger Drughunter Dysten 
som en integreret del af undervisningen. 

  
Yderligere oplysninger 
Mads Kronborg        
Kommunikationschef     
Telefon: 36 43 40 00     
Mail: mavk@lundbeck.com     
 
Om Lundbeck 
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er 
specialiseret i psykiatriske og neurologiske sygdomme. I mere end 70 år har vi været førende 
inden for forskning i neurovidenskab. Vores primære fokusområder er depression, skizofreni, 
Parkinsons sygdom og Alzheimers sygdom. 
 
Det skønnes, at 700 millioner mennesker på globalt plan lever med psykiatriske og 
neurologiske sygdomme og alt for mange af dem lider på grund af utilstrækkelig behandling, 
diskrimination, færre arbejdsdage, tidlig pension og andre unødvendige konsekvenser. Vores 
daglige målsætning er at tilbyde personer med psykiatriske og neurologiske sygdomme en 
bedre behandling og dermed et bedre liv - vi kalder det Progress in Mind. 
 
Læs mere på www.lundbeck.com/global/about-us/progress-in-mind. 
 
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 
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udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi 
har forskningscentre i Kina og Danmark og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig og 
Italien. Lundbeck omsatte for ca. 15,6 mia. DKK i 2016 (2,1 mia. EUR, 2,3 mia. USD). 
 
For yderligere oplysninger henviser vi til vores hjemmeside www.lundbeck.com og til at følge 
os på Twitter @Lundbeck. 
 
 

https://twitter.com/lundbeck

