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Høringssvar vedrørende udkast til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi
Novo Nordisk har med interesse læst regeringens udkast til Verden 2030 – Danmarks
udviklingspolitiske og humanitære strategi, og vi anerkender ambitionen om at styrke Danmarks rolle
som troværdig og kompetent aktør, der tager medansvar for at håndtere afgørende globale
udfordringer.
Novo Nordisk er en førende global lægemiddelvirksomhed, som gennem mere end 90 år har stået for
innovation og lederskab indenfor diabetesbehandling. Vi driver en bæredygtig forretning med
langsigtede strategier for økonomisk, social og miljømæssig ansvarlighed. Som en global organisation
med lokal tilstedeværelse i 75 lande, har vi et skarpt fokus på fælles værdiskabelse, deltager
proaktivt i dialogen om bæredygtig udvikling og indgår strategiske partnerskaber med forskellige
aktører.
Højere prioritering og konkretisering af politiske ambitioner indenfor sundhed
Vores langvarige engagement har udviklet vores ekspertise og givet os mange erfaringer. Givet vores
forretning, har Novo Nordisk en særlig interesse i sundhed og bæredygtighed i 2030 Dagsordenen for
Bæredygtig Udvikling. Det er positivt, at FN i verdensmålene har anerkendt betydningen af den
hurtigt voksende byrde som diabetes og andre ikke-smitsomme sygdomme udgør for lav- og
mellemindkomstlandene. Vi ønsker at tilbyde vores ekspertise og indsigt for herigennem at bidrage til
at grænsefladerne mellem sundhed og bæredygtig udvikling anerkendes, prioriteres og de individuelle
mål indfries. Novo Nordisk deler regeringens holdning til målene som værende indbyrdes forbundne,
og vi anser sundhed som en forudsætning for bæredygtig udvikling.
Det estimeres, at der lever 415 mio. mennesker med diabetes på globalt plan, og i 2040 forventes
antallet at være steget til 642 mio. mennesker. Knap halvdelen af disse mennesker er ikke
diagnosticeret, hvilket væsentlig forøger sandsynligheden for alvorlige komplikationer. Hertil kommer
nedsættelsen af beskæftigelse og produktivitet, som tilsammen lægger en fundamental økonomisk
byrde på diabetikere, deres familier og samfundet. Mange lande er stadig udvidende om de sociale og
økonomiske negative påvirkninger, som diabetes medfører. Langt størstedelen af mennesker med
diabetes lever i storbyer i lav- og mellemindkomstlande, og der er behov for skabe større
opmærksomhed om diabetes og fremme forebyggelse og behandling på lokalt plan. Integrationen af
diabetes og andre ikke-smitsomme sygdomme i FN’s udviklingsmål er en god platform til at adressere
behovet for bedre sundhed og bæredygtighed.
Vi efterspørger derfor en højere prioritering og konkretisering af politiske ambitioner indenfor
sundhed. Danmark har en særlig viden, ressourcer samt handels- og udviklingspolitiske interesser
indenfor sundhed, og samtidigt er det et område, som mange lav- og mellemindkomstlande
efterspørger viden indenfor, da de skal træffe strategiske valg i udviklingen af deres samfund og
sundhedssystemer. Her spiller sundhed og forebyggelse en afgørende rolle. Novo Nordisk vil særligt
kunne bidrage til at sikre et sundt og bæredygtigt sundhedssystem gennem adgang til uddannelse af
sundhedspersonale, samt diagnosticering og behandling gennem offentlig-private partnerskaber.
Fremme inklusiv bæredygtig vækst og private investeringer
Novo Nordisk værdsætter regeringens ambition om at skabe gunstige rammer for, at den private
sektor kan øge sit bidrag til verdensmålene. Et væsentligt succeskriterie for de nye
bæredygtighedsmål er at mobilisere ressourcer fra den private sektor over i bæredygtige
investeringer. Det er en stor udfordring at udvikle modeller, hvor investorer ser et attraktivt afkast af
deres investeringer kombineret med et acceptabelt risikoniveau. Vi opfordrer regeringen til at se
udover eksisterende finansieringsmekanismer, ændre incitamentsstrukturer og undersøge mulige
modeller for innovativ finansiering for at gøre bedst mulig brug af eksisterende ressourcer.

Novo Nordisk noterer sig positivt at regeringen mener at vækst i udviklingslande åbner nye markedsog investeringsmuligheder for dansk erhvervsliv, og anser økonomisk diplomati og global frihandel
som værende nøglen til at forløse dette vækstpotentiale. Det økonomiske diplomati kan med fordel
styrkes yderligere gennem dansk tilstedeværelse i de udviklingspolitiske prioritetslande.
De multilaterale udviklingsbanker kan være løftestang til at adressere global vækst og udvikling og
Novo Nordisk støtter regeringens ønske om at arbejde for, at bankerne gør op med det klassiske
landedefinerede fattigdomsbegreb således, at der hurtigt og fleksibelt kan sættes ind, også i
mellemindkomstlande. Danmark bør lægge pres på udviklingsbankerne for at påtage sig et større
ansvar i bekæmpelsen af ikke-smitsomme sygdomme, uddannelse af sundhedspersonale og
investeringer i sundhedssektoren i lav- og mellemindkomstlande. Novo Nordisk indgår gerne i dialog
herom for at fremme disse dagsordner.
Som en virksomhed med høje standarder for ansvarlighed ønsker Novo Nordisk at understrege, at
gevinsterne ved at indgå partnerskab med den private sektor rækker ud over finansielle aspekter,
fordi partnerskaber med den private sektor giver også mulighed for at drage fordel af virksomheders
ekspertise og lokale tilstedeværelse.
Bedre koordinering af humanitære indsatser
Novo Nordisk ser positivt på regeringens prioritering af forebyggelse af konflikter og stabilisering i og
omkring skrøbelige lande og situationer, som kræver komplekse løsninger. Humanitære indsatser
under vanskelige operationelle vilkår kræver stor koordinering af den humanitære assistance. Vi
opfordrer regeringen til at arbejde for at fremme koordineringen og systematisering af disse indsatser
for at effektivisere håndteringen af den humanitære assistance. I vores dialog med internationale
organisationer som opererer i skrøbelige situationer, er det blevet tydeligt, at der er behov for en
platform, der kan skabe overblik over efterspørgsel og udbud. En sådan platform vil lette
interaktionen mellem de internationale organisationer og den private sektor, og sikre at produkter og
serviceydelser når hurtigere frem, ud til flest mulige mennesker og til lavest mulig pris.
Vi ser frem til, at vores betragtninger vil blive taget med i det kommende arbejde med Danmarks
udviklingspolitiske og humanitære strategi. Vi står til rådighed for yderlig dialog, såfremt dette
ønskes.
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