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Lundbeck planlægger at re-fokusere og genopfriske 
Forskning & Udvikling 
 

Som led i sin Expand and Invest to Grow-strategi planlægger Lundbeck at lave 

ændringer i sin forsknings- og udviklingsorganisation. Initiativet kan potentielt betyde, 

at 130-160 stillinger nedlægges globalt (med forbehold for lokale 

konsultationsprocesser). 

 

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) planlægger at optimere sin forsknings- og 

udviklingsorganisation med henblik på at forbedre virksomhedens muligheder for at styrke og 

fremrykke sin portefølje af udviklingsprojekter på tværs af faser i et evolerende neuro-

videnskabeligt miljø. 

 

Planen følger Lundbecks Expand and Invest to Grow-strategi om at udvide virksomhedens 

virkefelt og genopbygge dens portefølje af potentielle nye lægemidler til behandling af 

hjernesygdomme. Hovedelementer i planen omfatter fokusering af Lundbecks forsknings- og 

udviklingsaktiviteter på den mest lovende videnskab og biologiske platforme, hvor Lundbeck 

kan have ekspertise i verdensklasse. Lundbeck vil også styrke kompetencer for at udnytte 

nye teknologier og vil indbygge agilitet og fleksibilitet i sine arbejdsgange for at være førende i 

et neuro-videnskabeligt miljø i konstant udvikling. 

 

”De foreslåede forandringer vil gøre det muligt for os fuldt ud at eksekvere vores strategi i de 

kommende år og genopbygge vores udviklingsportefølje med innovative projekter med stort 

potentiale til at give patienter med hjernesygdomme meget virkningsfulde behandlinger. På 

den måde hjælper vi Lundbeck til at blive den førende neuro-videnskabelige virksomhed i 

verden”, siger Johan Luthman, koncerndirektør for forskning og udvikling i Lundbeck. 

 

Hvis de planlagte ændringer gennemføres, kan det potentielt medføre nedlæggelse af 130-

160 stillinger globalt, herunder ca. 100 i Danmark. Lundbeck har informeret virksomhedens 

Samarbejdsudvalg og dens Europæiske Samarbejdsudvalg om restruktureringsplanerne. 
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Om Lundbeck 

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er 
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specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 70 år har vi været førende inden for 

hjerneforskning. Vores formål er formuleret på engelsk: We are tirelessly dedicated to 

restoring brain health, so every person can be their best. 

  

Cirka 700 millioner mennesker verden over lever med hjernesygdomme, og alt for mange af 

dem lever med mangelfuld behandling, diskrimination, nedsat arbejdsevne, tidlig 

tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og andre unødvendige konsekvenser. Vi arbejder hver 

dag hen imod bedre behandlingsmuligheder og et bedre liv for mennesker, der lever med 

hjernesygdomme. Det kalder vi Progress in Mind. 

 

Læs mere på  www.lundbeck.com/global/about-us/progress-in-mind.  

 

Vores ca. 5.800 medarbejdere i flere end 50 lande arbejder i hele værdikæden lige fra 

forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består 

af flere forsknings- og udviklingsprogrammer, og vores produkter er tilgængelige i over 100 

lande. Vi har forskningscentre i Danmark og USA, og vi har produktionsanlæg i Danmark, 

Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for 17,0 mia. DKK i 2019 (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 og på LinkedIn. 


