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Oslo Economics
Oslo Economics utreder samfunnsøkonomiske pro-
blemstillinger, utarbeider evalueringer og gir råd til 
bedrifter, myndigheter og organisasjoner. Vi forstår 
problemstillingene som oppstår i skjæringspunktet mellom 
marked og politikk. Oslo Economics er et rådgivningsmiljø 
med erfarne konsulenter med bakgrunn fra offentlig 
forvaltning og ulike forsknings- og analysemiljøer. Vi 
tilbyr innsikt og analyse basert på bransjeerfaring, 
sterk fagkompetanse og et omfattende nettverk av 
samarbeidspartnere.

Oslo Economics har lang erfaring med analyser innen 
helsesektoren og utarbeider analyser for departementer 
og direktorater, helseforetak, kommuner, sektororgani-
sasjoner og legemiddelselskaper

AmCham Norge
AmCham Norge er en medlemsdrevet, ideell organisasjon 
som jobber for å fremme transatlantisk virksomhet. 
Denne rapporten er laget med utgangspunkt i deres 
interesse for å støtte regjeringens ambisjoner om å øke 
pasienttilgangen til helseinnovasjoner, oppmuntre til 
internasjonale investeringer innenfor norsk helsesektor 
og tiltrekke kliniske studier til Norge. For å realisere disse 
ambisjonene fullt ut er det avgjørende å se Norge i en 
internasjonalt konkurransedyktig setting.

Denne rapporten er en norsk oversettelse av en engelsk 
rapportversjon: «Multinational Healthcare Investment 
in Norway: Fulfilling Potential»
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Sammendrag
Regjering og Storting har satt ambisiøse mål for helse-
sektoren, både for befolkningens helse, utviklingen av 
tjenestetilbudet og for utviklingen av helsenæringen. I 
flere sentrale dokumenter, som helsenæringsmeldingen, 
perspektivmeldingen, stortingsmeldingen om innovasjon 
i offentlig sektor og nasjonal handlingsplan for kliniske 
studier, beskrives utfordringer og langsiktige mål for 
helsesektoren. Den norske helsesektoren er del i en 
global kunnskapsutvikling og en internasjonal næring. De 
multinasjonale selskapene i helsenæringen gjør det mulig 
å ha høye ambisjoner for fremtidens helsetilbud, med 
innovasjon og et kvalitativt godt tjenestetilbud, samtidig 
som man sikrer bærekraften i helsesektoren.

Norske myndigheter har tatt store steg mot å nå de helse-
politiske målene, men fortsatt gjenstår en del av utfordringene 
som helsenæringsrapporten peker på. Basert på intervjuer 
med industriledere og ved bruk av norsk og internasjonal 
statistikk, peker vi på forbedringsområder og mulige tiltak for 
å sikre bedre tilgang til kliniske studier for norske pasienter, 
et styrket behandlingstilbud, samt å øke investeringer og 
eksport i næringen. 

Den internasjonale helseindustrien bidrar både til et bedre 
helsetilbud og som del av den norske økonomien. Helsenærin-
gen bidrar til høyproduktive jobber, tilgang til innovative 
behandlinger, økt levealder og livskvalitet. I 2020 eksporterte 
norsk-basert helseindustri farmasøytiske og medisinske 
produkter for 2,37 milliarder kroner (Rørhus & Gruben, 2021). 
Til tross for at dette er vesentlig lavere enn for andre næringer, 
slik som fiskeri og havbruk eller olje- og gassutvinning, 
har økningen vært betydelig de siste ti årene (Figur 2-3). 

For at næringens potensial skal realiseres etterlyses det 
et tettere samarbeid mellom partene, for eksempel i form 
av et forum for aktørene innen livsvitenskap. Slik kan man 
etablere felles mål og bygge ned barrierer. Videre pekes det 
på behovet for forskning og innovasjon av høy kvalitet som 
kan konkurrere globalt og videre, regulatoriske rammer som gir 
trygghet for investeringer. I dag investerer den internasjonale 
helseindustrien bare en tidel sammenlignet med hva de gjør 
i nabolandet Danmark (EFPIA, 2020). Norge har også et 
lavere nivå av offentlig forbruk til legemidler sammenlignet 
med lignende land (Figur 3-1). Industrilederne etterlyser en 
helsetjeneste som verdsetter innovasjon og tar i bruk nye 
behandlingsmuligheter. Innovativ behandling blir senere tatt 
i bruk i Norge enn i mange land vi ofte sammenligner oss 
med. Mellom 2015 og 2018 ble totalt 172 nye legemidler 
godkjent av EMA. Innen 2019 var kun 47 prosent av disse fullt 
tilgjengelige for norske pasienter (Figur 3-2) i den forstand 
at det ikke bare er godkjent for bruk, men også finansieres 
av den norske helsetjenesten. Av de behandlingene som 
ble tatt i bruk, ventet norske pasienter i gjennomsnitt 522 
dager etter EMA-godkjenning på at de skulle bli tilgjengelig 
i Norge, sammenlignet med det nord- og vesteuropeiske 
gjennomsnittet på 100-200 dager – en trend som ser ut 
til å være økende.

Multinasjonal helseindustri er innovasjonsintensive virk-
somheter. De ser hele tiden etter nye teknologier og be-
handlingsmuligheter, men det fordrer et innovasjonsvennlig 
økosystem med ledende forskningskompetanse og mulighet 
for vekst og utvikling. Dette gir på den annen side bedre 
pasientbehandling, skaper arbeidsplasser og økonomisk 
aktivitet.
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1. Innledning
I Norge kan man være stolt av en god helsetjeneste med 
lik tilgang, som bidrar til at befolkningen er blant de med 
best helse i verden. Likefullt ligger Norge etter land vi ofte 
sammenligner oss med når det gjelder tilgang til innovative 
behandlinger og helsefaglig forskning og utvikling. Regje-
ringen publiserte ambisiøse planer for sektoren i 2019, 
men vi er fortsatt langt unna å nå flere av disse målene. 

Norges helsevesen yter helse- og omsorgstjenester av høy 
kvalitet til hele befolkningen. I 2019 ble Norge rangert på 
førsteplass av FNs Indeks for menneskelig utvikling (HDI) 
(UNDP, 2020). Forventet levealder er høy sammenlignet 
med andre europeiske land, spedbarnsdødeligheten er 
lav (OECD, 2021). Det er gjort store fremskritt de siste 
årene på områder som kreft og hjerte- og karsykdommer 
(Folkehelseinstituttet, 2020) (Kreftregisteret, 2021).

Den multinasjonale helsenæringen spiller en viktig rolle i 
denne utviklingen og deres varer og tjenester utgjør en 
sentral del av behandlingstilbudet. Internasjonal helsenæring 
er også en viktig samarbeidspartner for å oppnå en mer 
konkurransedyktig og bærekraftig helsenæring i Norge. 
Slik bidrar den multinasjonale helsenæringen til å forbedre 
kvaliteten og effektiviteten i helsetjenesten, samtidig som den 
er en kilde til investeringer og høyproduktive arbeidsplasser 
i norsk økonomi. Et eksempel på samfunnsnytten er de 101 
nye medisinene som ble tilgjengelig for norske pasienter 
mellom 2015 og 2018 (EFPIA, 2019).

Det er imidlertid identifisert en rekke barrierer for ytter-
ligere investeringer i norsk helsenæring. I dag investerer 
multinasjonale selskaper kun en tidel av det nabolandet 
Danmark mottar (EFPIA, 2020). I vurderingen av innovative 
behandlinger vektes kostnadene høyt, og bruken av innovative 
betalingsordninger er begrenset. Dette kan bidra til senere 
tilgang til nye behandlingsalternativer enn i sammenlignbare 
land. Antall kliniske studier utført i Norge er halvert det siste 
tiåret. Bruken av Norges helseregistre for registerforskning, 
blant annet som grunnlag i refusjonsbeslutninger, er fortsatt 
begrenset.

Sammenlignet med land som Danmark, Belgia, Sveits eller 
Sverige, har ikke Norge en sterk innenlandsk helsenæring. 
Det er et potensial for mer forskning og utvikling av nye 
teknologier og behandlinger, og norske helseregistre kan 
gi oss et konkurransefortrinn. Basert på intervjuer med 
industriledere og ved bruk av norsk og internasjonal statistikk 
synliggjør vi i denne rapporten utfordringene i sektoren. 
Videre peker vi på barrierer for å bygge en internasjonalt 
konkurransedyktig næring, samt hva som kan gjøres for å 
løse utfordringene.

1.1 Norges mål for sektoren
Det er stor oppmerksomhet i det norske samfunnet om 
tilgangen til helsetjenester, herunder kapasiteten til det 
offentlige helsevesenet og utviklingen i behov i årene som 
kommer. Dette gjenspeiles i størrelsen på Norges offentlige 
helseutgifter, som holdt seg stabilt på 8–10 prosent av 
BNP i perioden 2000–2018, til tross for ulike regjeringer 
(Verdensbanken, 2021). Perspektivmeldingen peker også 
på økt behov for arbeidskraft i helsesektoren i flere tiår 
framover (Finansdepartementet, 2021).

Utfordringene sektoren står overfor i dag har gitt grunnlag 
for ulike planarbeider i de senere årene. Blant dem er Hel-
senæringsmeldingen, som identifiserer en rekke eksisterende 
barrierer og skisserer områder for tettere offentlig-privat 
samarbeid (Nærings- og fiskeridepartementet, 2019). I januar 
2021 lanserte regjeringen også en ny nasjonal handlingsplan 
for kliniske studier for perioden 2021-2025, med mål om 
vekst i årene fremover (Helse- og omsorgsdepartementet, 
2021). Disse initiativene har blitt tatt godt imot av industrien, 
men de er fortsatt et stykke unna å bli fullt gjennomført. 
Det er også usikkerhet om satsingen som beskrives i disse 
planene vil være nok til å oppfylle Norges ambisjoner for 
sektoren.

Stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor satt 
mål for å styrke forskning og innovasjon i Norge og lister 
opp flere anbefalinger til offentlig sektor (Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, 2020). Videre har Forsknings-
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rådet utarbeidet en strategi for innovasjon i offentlig sektor 
(Forskningsrådet, 2019). Ved å støtte offentlig innovasjon 
gjennom flere av sine programmer, har Forskningsrådet som 
mål å stimulere offentlige virksomheter og forskere til å 
samarbeide om å utvikle løsninger for en mer kunnskapsbasert 
og innovativ offentlig sektor. Senest står det i den nylig 
presenterte Hurdalsplattformen at den nye regjeringen vil 
(Arbeiderpartiet og Senterpartiet, 2021):

• Utrede etableringen av et nasjonalt farmasiselskap
• Gjøre endringer i systemet for innføring av nye metoder 

i spesialisthelsetjenesten
• Legge frem en ny prioriteringsmelding som blant annet 

vurderer persontilpasset medisin og sikrer åpenhet og 
etterprøvbarhet rundt prioriteringer i helsetjenesten

• Utvikle en ny strategi for å bekjempe antibiotikaresistens

1.1.1 Stortingsmeldingen om helsenæringen (2019)
I 2019 publiserte den norske regjeringen stortingsmeldingen 
for helsenæringen som gjenspeilte regjeringens mål og 
intensjoner for næringen (Nærings- og fiskeridepartementet, 
2019). 

Hovedmålene fra regjeringen i denne stortingsmeldingen 
er å oppnå en mer konkurransedyktig og bærekraftig hel-

sesektor gjennom forbedret samarbeid med nasjonale og 
internasjonale selskaper. Disse målene for næringen vil bidra 
til at Norge når sine helsepolitiske målsettinger om høy 
kvalitet og effektiv og rettferdig behandling av pasienter 
over hele landet.

For å nå de uttalte målene erkjente regjeringen at selv om 
utgangspunktet samlet sett er positivt, er det spesifikke 
barrierer for næringer som hindrer at det fulle potensialet 
realiseres. Det mangler en sterk norsk kultur for samarbeid 
mellom offentlig sektor og helsenæringen i utvikling av nye 
behandlinger og løsninger. Økt samarbeid mellom offentlige 
og private instanser, utdanningssystemet, forskningsin-
stitusjoner og næringslivet kan bidra til økt verdiskaping. 
For det andre har antall industrifinansierte kliniske studier 
gått ned de siste årene. Det er behov for bedre tilgang til 
godkjenninger og testfasiliteter for å sette i gang forskning 
og utvikling (FoU) i Norge, både i form av kliniske studier og 
for testing av nytt medisinsk utstyr. Til slutt, mens Norge er 
i en unik posisjon hva gjelder helsedata, opplever industrien 
fortsatt at det er utfordrende å få tilgang til disse dataene, 
noe som begrenser mulighetene for kommersialisering av 
verdifull forskning.

Case 1: Nye Metoder: Norges nasjonale system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nye Metoder er Norges nasjonale system for innføring av nye legemidler og behandlingsmetoder i spesialist-helse-
tjenesten, innført i 2013. Formålet er å sikre lik og rask tilgang til nye metoder som har vist seg å være effektive og 
kostnadseffektive for alle pasienter.

Alle nye medisiner eller teknologier skal først godkjennes på europeisk nivå av det europeiske legemiddelbyrået (EMA), 
før de vurderes for offentlig finansiering i Norge. Denne kombinasjonen av godkjenning på EU/EØS-nivå etterfulgt av 
kostnadseffektivitetsvurderinger utført av nasjonale myndigheter er i tråd med hvordan refusjonsbeslutninger tas i 
andre naboland.

I desember 2019 ble det bestemt at Nye Metoder skulle evalueres. Det er enighet om at forsinkelser i saksbehandlingen, 
en opplevd mangel på åpenhet og en uklar tilnærming til å vurdere usikkerhet i studier med presisjonsmedisin er blant 
de viktigste utfordringene for Nye Metoder. Dette er sentrale problemstillinger som vil bli tatt opp i evalueringen. Da 
denne rapporten ble skrevet var resultatene av denne evalueringen ikke tilgjengelige.
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Regjeringen foreslo fire hovedsatsingsområder for å hånd-
tere disse barrierene (Figur 1-1). Intervjuer med sentrale 
interessenter i helsenæringen i Norge bekrefter at dette 
er viktige områder hvor det er behov for fremgang, men lite 
har blitt oppnådd så langt.

Figur 1-1: Fire nøkkelområder for å oppnå en mer konkurransedyktig 
og bærekraftig helsesektor

Sterkere kultur for 
kontakt og dialog

Sikre gode 
forretnings-
betingelser

Gjøre offentlig 
sektor til en 

attraktiv partner

Legge til rette for 
kommersialisering 

av forskning

Kilde: Oslo Economics, basert på stortingsmeldingen for helsenæringen (Nærings- 
og fiskeridepartementet, 2019).

1.2 Nåsituasjonen

Som nevnt har regjeringen gjennom Helsenæringsmeldingen 
satt ambisiøse mål for sektoren. Meldingen identifiserer også 
en rekke utfordringer og foreslår tiltak for å løse disse. Noen 
av disse tiltakene har blitt iverksatt og andre pågår fortsatt. 
Nye metoders mål og nasjonal handlingsplan for kliniske 
studier fra 2021 er eksempler på tiltak som komplementerer 
stortingsmeldingen på to nøkkelområder: tilgang til nye 
behandlinger og kliniske studier.

For å møte behovet for en sterkere samarbeidskultur lanserte 
regjeringen i 2020 en ny nasjonal helse- og sykehusplan og 
et nytt topplederprogram for ledere i spesialist- og primær-
helsetjenesten. For å sikre gode vilkår for næringslivet har 
regjeringen utvidet ordningen for beskatning av opsjoner for 

ansatte i små, nyetablerte virksomheter, samt gjennomført 
en kartlegging av restkapasitet i offentlige laboratorier og 
infrastruktur som kan være til nytte for private aktører 
innen helseforskning og utvikling. I tillegg har regjeringen 
satt i gang arbeid med insentiver og virkemidler som støtter 
kommersialiseringsaktiviteter og rollen til teknologioverfø-
ringskontorer (TTO).

Regjeringen har også lagt til rette for økt bruk av innovative 
offentlige anskaffelser innenfor helse- og omsorgstjenester. 
«HelseOmsorg21», oppnevnt av Helse- og omsorgsde-
partementet, har besluttet å fokusere på fem områder i 
strategiperioden 2020 - 2021 (Anbud365, 2021). Et av 
disse områdene er «hjemmemarked, næringsutvikling og 
innovative offentlige anskaffelser». Så langt har rådet 
hatt møter med flere interessenter for å få innspill. Planen 
fremover er å gjennomføre tre workshops med sentrale 
interessenter.

Men selv om noen tiltak er iverksatt, eller fortsatt pågår, 
eksisterer de fleste mangler som ble identifisert i stor-
tingsmeldingen for tre år siden fortsatt. Norge henger etter 
på visse nøkkelaspekter sammenlignet med flere av sine 
naboland, noe som kan føre til lavere kvalitet på omsorgen 
og lavere investeringsnivåer i næringen enn man ellers 
kunne forvente.

I resten av denne rapporten gir vi en oversikt over den 
internasjonale helsesektorens bidrag i Norge og sentrale 
utfordringer og barrierer for verdiskapning i Norge. Til slutt 
diskuterer vi mulige tiltak for å sette Norge og den inter-
nasjonale helsesektoren i stand til å oppfylle sitt potensial 
for å skape verdi for pasientene og samfunnet i årene som 
kommer.
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1.3 Metode 

Informasjonen som presenteres i denne rapporten er 
basert på en gjennomgang av en rekke dokumenter og 
datakilder, samt informasjon innhentet gjennom intervjuer 
med sentrale interessenter i helsenæringen. Intervjuobjektene 
representerte følgende selskaper:

• AbbVie
• Amgen 
• GE Healthcare
• Janssen
• MSD
• Takeda Pharmaceutical Company
• Thermo Fisher Scientific

For en fullstendig oversikt over litteratur, dokumenter og 
datakilder vises det til referanselisten som er presentert i 
slutten av rapporten.
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2. Helsenæringens bidrag i Norge
Den multinasjonale helsenæringen spiller en viktig rolle 
i arbeidet med å sikre et helsetilbud av høy kvalitet til 
befolkningen. Næringen bidrar også til norsk økonomi, skaper 
høyproduktive arbeidsplasser og bidrar til verdiskaping og 
investeringer i forskning og utvikling av nye teknologier 
og medisiner.

2.1 Næringens bidrag til norske pasienter
Norge er blant landene i verden med høyest forventet 
levealder ved fødsel. Ifølge OECD var forventet levealder ved 
fødsel i Norge 83,3 år i 2020 (Figur 2-1). Et godt helsevesen 
er viktig for den generelle velferden til et lands befolkning 
og for nasjonal vekst. Studier indikerer at det å ha et godt 
helsevesen sikrer en sterk økonomi, og funn fra WHO viser 
at en 10 prosent økning i forventet levealder ved fødsel er 
assosiert med en økning i økonomisk vekst på minst 0,3 til 
0,4 prosent per år (WHO, 2001).

Figur 2‑1: Forventet levealder ved fødsel (2020)
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Kilde: OECD (2021) Merknad: Forventet levealder er definert som hvor lenge, i 
snitt, en nyfødt kan forvente å leve dersom dagens dødsrater ikke endres.

I løpet av de siste tiårene har det blitt observert store forbedringer 
i forventet levealder både i Norge og resten av verden. Dette er 
kanskje mest påfallende for pasienter med hjerte- og karsykdom, 
som før 2018 var den vanligste dødsårsaken i Norge. En fersk 
rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at dødeligheten 
på grunn av hjertesykdom i Norge er mer enn halvert siden 
2000 (Folkehelseinstituttet, 2020). Sammen med fremskritt 

innen diagnostikk, har nye medisiner vært en viktig bidragsyter 
til reduksjonen i dødeligheten av hjerte- og karsykdommer.

Det har også vært store forbedringer i forventet levealder 
for kreftpasienter. Ifølge Kreftregisteret har 5-års relativ 
overlevelse for kreftpasienter økt fra 30 prosent i 1965 til 
opptil 80 prosent i 2019 for menn, og fra 40 prosent til 80 
prosent for kvinner (Kreftregisteret, 2020). I løpet av de siste 
ti årene har det vært en bedring i den relative overlevelsen 
med nesten 10 prosentpoeng. Disse forbedringene ville ikke 
vært mulig uten forbedret screening, tidligere diagnostisering 
og innovative behandlinger (Kreftregisteret, 2020).

Oppsummert lykkes det norske helsesektoren godt med å 
levere helsetjenester av høy kvalitet, noe som resulterer i 
lengre liv og økt livskvalitet. Den multinasjonale helsenæringen 
bidrar i denne utviklingen. Dagens kvalitet på tjenestene 
ville ikke vært mulig å oppnå uten bruk av avanserte hel-
seteknologier og innovative behandlinger.

2.1.1 Effektiv tjenesteproduksjon
En annen nøkkelfaktor er hvor effektiv helsetjenesten er 
til å levere helsetjenester av god kvalitet. I hvilken grad 
omsettes innsatsfaktorene, ressursene som benyttes i 
sektoren til å realisere en god helse i befolkning og realisere 
de etablerte målene.

Figur 2‑2: Lengde på sykehusopphold, akuttbehandling

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ne
de
rla
nd

Fra
nk
rik
e

Sv
er
ige
Isla
nd
No
rge

Sp
an
ia

Fin
lan
d

Sto
rb
itta
nia
Sv
eit
s
Ita
lia

Ca
na
da

D
ag
er

Kilde: OECD (2021) Merknad: Målt ved å dele antall dager på sykehus for alle 
innlagte pasienter i løpet av et år på antall innleggelser eller utskrivninger. 
Opphold på under en dag er ekskludert.
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Gjennomsnittlig liggetid – målt i antall dager en pasient 
tilbringer på sykehus – brukes ofte som en indikator på 
helsetjenestens effektivitet. Alt annet likt vil et kortere 
opphold redusere kostnadene per innleggelse og flytte 
omsorgen til andre i steder som er mindre ressurskrevende. 
Ifølge data fra OECD tilbringer norske pasienter i gjennomsnitt 
5,9 dager på sykehus, som er mindre enn i mange andre 
sammenlignbare land og en indikator på at helsetjenesten 
i Norge lykkes med å effektivt levere tjenester av høy 
kvalitet (Figur 2-2).

2.2 Næringens bidrag til den norske økonomien

2.2.1 Bidrag til jobbskaping
Helsenæringen i Norge skaper høyproduktive arbeidsplasser 
både direkte og indirekte. Antall ansatte i sektoren har vært 
relativt stabilt de siste fem årene. I 2019 jobbet rundt 5 800 
personer i næringen, mot rundt 5 700 i 2016.1

Fordi dette anslaget kun inkluderer selskaper som er registrert 
med utvalgte NACE-kode, er det trolig et konservativt anslag 
på sektorens bidrag til sysselsettingen i Norge. I tillegg 
er dette kun direkte sysselsettingstall. En fersk rapport 
utarbeidet for European Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations (EFPIA) anslår at for hver direkte 

1  Disse beregningene er utført ved hjelp av Oslo Economics egen selskapsdatabase. 
Databasen samler regnskapstall fra Brønnøysundregistrene og inneholder 
alle årsregnskap for regnskapspliktige virksomheter for perioden 2007-2020. 
Estimatet inkluderer selskaper som opererer under NACE-kodene 46.460, 
72.110, 21.200 og 21.100.

jobb skapt av den farmasøytiske industrien i Europa, ble det 
skapt tre ekstra jobber enten indirekte eller som et resultat 
av den ekstra etterspørselen skapt av direkte og indirekte 
sysselsetting (PWC, 2019).

2.2.2 Bidrag til verdiskaping
I 2020 eksporterte den norske helsenæringen farmasøytiske 
og medisinske produkter for 2,37 milliarder kroner (Rørhus 
& Gruben, 2021). Selv om dette tallet er betydelig lavere 
enn for andre næringer, som fiskeri og havbruk eller olje- og 
gassutvinning, har eksportverdien økt betydelig de siste ti 
årene (Figur 2-3).

De fleste av disse selskapene er multinasjonale selskaper 
med produksjonsanlegg lokalisert i Norge. Produksjonen 
krever ofte spesialiserte produksjonsforhold og investering 
i høyt kvalifisert arbeidskraft. Et eksempel er GE Health-
care – produsenten av medisinske systemer og løsninger 
som brukes i diagnostikk, behandling og overvåking av 
pasienter. GE Healthcare har et produksjonsanlegg i Oslo 
og er en av de største arbeidsgiverne i Lindesnes, en liten 
kommune på Sør-Vestlandet, hvor selskapet driver et annet 
produksjonsanlegg. Et annet eksempel er Thermo Fisher 
Norway (se Case 2).

Case 2: Suksesshistorier fra norsk forskning og utvikling

Thermo Fisher Norway er produsent og utvikler av Dynabeads, små cellestore perler som brukes til separering av biologisk 
materiale i flere milliarder diagnostiske tester over hele verden i dag. Teknologien er en sentral komponent i kreftbehandlinger, 
brukes i omtrent 50 prosent av alle blodprøver verden over og er en sentral komponent i tester for blant annet Covid-19.

Før oppfinnelsen av Dynabeads i Norge var kuleformede polystyrenkuler av nøyaktig samme størrelse kun mulig å utvikle 
under de vektløse forholdene i verdensrommet av NASA. I 1967 klarte professor John Ugelstad å kopiere disse perlene og 
etablerte den første fabrikken i Norge. Selskapet ble kjøpt opp av Thermo Fisher, men produksjonen ble igjen i Norge. Det 
unike økosystemet av leverandører og kvalifisert personell tilgjengelig i Norge som vokste ut av denne første innovasjonen 
er nå en nøkkelårsak til at Dynabeads fortsatt produseres i Norge. I det siste halve århundret har produsentene deres 
jobbet med ytterligere innovasjoner basert på teknologien, noe som øker den globale etterspørselen etter Dynabeads.
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Figur 2‑3: Eksport av farmasøytiske og medisinske produkter
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Kilde: SSB (2021) Merknad: Inflasjonsjustert til 2021-kroner

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) ble det investert 
om lag 35,5 milliarder kroner i FoU av privat sektor i løpet 
av 2019 (SSB, 2021). SSB publiserer ikke statistikk for 
investeringer i FoU for helsenæringen som helhet, men det 
finnes data for farmasøytisk industri alene. I 2019 ble det 
for denne delen av helsenæringen investert om lag 430 
millioner kroner (Figur 2-4). Disse investeringene bidrar 
til et aktivt forskningsmiljø i Norge, både innen helse- og 
helseteknologisektoren, og bidrar til å heve kvaliteten på 
omsorgen som leveres både i Norge og i utlandet.

Figur 2‑4: Bidrag fra helsenæringen sammenlignet med andre nøkkelnæringer
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Kilde: Eksport: SSB (2021). Jobber: SSB (2021) og Oslo Economics bedriftsdatabase. FoU investeringer: SSB (2021). Merknad: Siden SSBs definisjon av ulike næringer 
varierer mellom ulike tabeller kan det være variasjoner mellom antall selskaper som inngår i de ulike kategoriene. Tall for investering i FoU for helsenæringen omfatter kun 
farmasøytisk industri.
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3. Norge henger etter sine naboland
Til tross for helsenæringens bidrag til norsk økonomi viser 
internasjonale sammenligninger at det fortsatt er rom for 
å i større grad utnytte potensiale i næringen i Norge. Dette 
er spesielt tilfelle når det gjelder rask tilgang til innovative 
behandlinger og å legge til rette for kliniske studier.

3.1 Lede eller følge?
Norge oppfyller mange av de nødvendige betingelsene for 
å bli ledende innen utvikling av helseteknologi, testing og 
tilbud. Regjeringens planer for sektoren indikerer at det er 
politisk vilje for å utvikle en sterk helsenæring. 

Som beskrevet i dette kapittelet henger Norge etter på 
visse nøkkelparametere sammenlignet med de fleste av sine 
naboland. Dette er tilfellet i hele verdikjeden. Sammenlignet 
med de fleste av sine naboer, og andre land med tilsvarende 
BNP per innbygger, mottar Norge lite FoU-investeringer 
for nye teknologier og behandlinger. Det har blant annet 
vært et betydelig fall i antall kliniske studier utført i landet 
de siste 20 årene. Også i den andre en del av verdikjeden 
er det utfordringer: Norske pasienter venter lengre enn 
pasienter i mange andre land for å få tilgang til nye innovative 
behandlinger, særlig innenfor kreftområdet.

3.2 Tilgang til innovative behandlinger
En indikasjon på at tilgangen til innovative behandlinger i 
Norge kan være begrenset sammenlignet med andre land 
i regionen, er beløpet som brukes på legemidler. Land med 
lignende helsesystem og refusjonsordninger kan tenkes å 
bruke tilsvarende beløp på legemidler som Norge ettersom 
legemiddelprisene til en viss grad harmoniserer internasjonalt. 
OECD-statistikk for 2019 viser imidlertid at Norge bruker rundt 
halvparten så mye av sitt BNP på legemidler sammenlignet 
med OECD-gjennomsnittet (Figur 3-1).

Figur 3-1:  Legemiddelutgifter som andel av BNP
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Analyse: Oslo Economics, basert på data fra OECD helsedatabase. Merknad: Alle 

verdier er målt i 2019 og er uttrykt som en prosentandel av hvert lands BNP.

Våre samtaler med sentrale interessenter i industrien indikerer 
at hovedårsaken til de lave legemiddelutgiftene i Norge er at 
norske pasienter har begrenset tilgang til nye livreddende 
teknologier og behandlingsalternativer. Det pekes på at 
et for stort fokus på pris under refusjonsbeslutninger og 
anbudsprosesser, går på bekostning av fokuset på verdien 
for pasientene.

3.2.1 Overordnet om tilgang til nye behandlinger
Mellom 2015 og 2018 ble totalt 172 nye legemidler godkjent 
av EMA. I 2019 var 47 prosent (101) av disse fullt tilgjengelig 
for norske pasienter (Figur 3-2) (EFPIA, 2019).
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Figur 3-2: Grad av tilgjengelighet (2015-2018)
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EFPIA har i mange år sett på hvor lang tid det tar før nye 
behandlinger får offentlig finansiering. Tiden til legemiddelet 
er tilgjengelig for pasientene (tidligere kjent som lengden på 
forsinkelsen) er antall dager mellom når EMA gir markeds-
føringstillatelse og når pasientene har tilgang til behandlingen. 
Avhengig av land kan pasienter vente mer enn syv ganger 
lenger enn andre for å få tilgang til samme behandling. 

En rapport fra EFPIA fra 2019 viser at de fleste pasienter i 
Nord- og Vest-Europa får tilgang til nye behandlinger mellom 
100 og 200 dager etter at behandlingen er godkjent (EFPIA, 
2020). Norske pasienter venter imidlertid i gjennomsnitt 
522 dager på de samme behandlingsalternativene. Det er 
også lite som tyder på at disse forsinkelsene blir kortere. 
Faktisk virker det som om det er det motsatte som skjer. I 
tiden mellom to studier gjennomført av EFPIA i påfølgende 
år økte ventetiden for norske pasienter med 189 dager.

3.2.2 Eksempel: tilgang til kreftbehandlinger
Et lignende mønster kan observeres når man fokuserer på 
kreftbehandlinger, et sykdomsområde der flere pasienter 
har et særlig behov for rask tilgang da behandlingen kan 
være livreddende. Mellom 2015 og 2018 ble totalt 46 
kreftlegemidler godkjent av EMA. Av disse var 58 prosent 
fullt tilgjengelige for norske pasienter innen 2019. For alle 
nye behandlinger er tilgangsraten i Norge høyere enn 
EU-gjennomsnittet, men lavere enn i Sverige, Finland, 
Danmark, Frankrike, Italia og Tyskland.

Den samme rapporten fra EFPIA anslår at norske pasienter 
i gjennomsnitt må vente 483 dager på at kreftlegemidler er 
tilgjengelige med offentlig finansiering (Figur 3-3). Norske 
pasienter må vente betydelig lenger enn pasienter i andre 
nord- og vesteuropeiske land, som Tyskland, Danmark og 
Sverige.

Figur 3-3: Gjennomsnittlig tid til tilgjengelighet (2015-2018), 
kreftlegemidler
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Case 3: Avanserte terapier (ATMP)

Oslo Economics har gjennomført en studie om tilgang til 
ATMP-er i Norge og Europa som viser at tilgangen i dag 
er mer begrenset i Norden enn i andre europeiske land 
(Oslo Economics, 2021). Da denne rapporten ble skrevet 
(mars 2021) hadde bare to av de syv ATMP-ene som 
ble evaluert fått godkjenning i Norge. Til sammenligning 
hadde seks blitt godkjent i Tyskland og Storbritannia, og 
fire i Spania, Italia og Frankrike.
Rapporten foreslo tre mulige strategier for å forbedre 
tilgangen i Norge: utvikle et klarere rammeverk for hånd-
tering av usikkerhet i metodevurderinger for genterapi, 
bruk av midlertidige godkjenninger betinget av innsending 
av ytterligere dokumentasjon, og innovative pris- og 
risikodelingsavtaler mellom produsentene og myndig-
hetene. Disse er fortsatt viktige utfordringer for norsk 
helsesektor og diskuteres videre i neste kapittel.
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3.3 Investeringer i forskning og utvikling (FoU)

Investeringer i forskning og utvikling (FoU) for nye behand-
lingsalternativer og teknologier kan være en sentral byggestein 
for post-oljefremtiden til norsk økonomi. EFPIA anslår at den 
farmasøytiske industrien i 2019 investerte alene 37 500 millioner 
euro i FoU i Europa (EFPIA, 2020). Sektoren sysselsetter også 
nesten 800 000 mennesker direkte i Europa og genererer 
omtrent tre ganger så mange arbeidsplasser indirekte – gjennom 
oppstrøms- og nedstrømskoblinger (PWC, 2019).

FoU-investeringer er en god indikator på næringens potensial 
og attraktiviteten til Norge som base for FoU. Mens tall for 
den bredere helsesektoren er vanskelig å finne, publiserer 
EFPIA estimater for FoU-investeringer etter land for far-
masøytisk industri.

Figur 3-4 viser årlig legemiddeleksport og utgifter til FoU for 
de nordiske landene i 2018. Både eksporten og FoU-inves-
teringene i farmasøytisk sektor i Norge er påfallende lave 
sammenlignet med Danmark eller Sverige, noe som indikerer 
at det er rom for forbedringer i årene som kommer. Norge har 
ikke heller store helsenæringsaktører slik som i for eksempel 
Sverige og Danmark. En slik situasjon innebærer at rollen til 
den multinasjonale helseindustrien kan være nøkkelen i de 
kommende tiårene for at sektoren skal ta ut sitt fulle potensial.

Figur 3-4: Investeringer i farmasøytisk FoU og farmasøytisk 
eksport i de nordiske landene (2018)
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3.4 Kliniske studier

Kliniske studier er et sentralt skritt i utviklingen av nye 
behandlinger siden det gir et solid dokumentasjonsgrunnlag 
for å bedømme behandlingenes sikkerhet og kostnadsef-
fektivitet. Slike studier er viktig for å introdusere innovative 
behandlinger til leger og andre helseleverandører, og for å 
gjøre tjenesten i stand til å delta i og holde seg oppdatert 
med de internasjonale forskningsmiljøene innen sine egne 
fagfelt. Kliniske studier er delt inn i ulike faser. Det er tre 
hovedfaser – fase 1 til 3. I tillegg er det noen fase 4-studier, 
som blir utført etter at et legemiddel har blitt godkjent for bruk.

Antall kliniske studier, fase 1 til 4, som startet i Norge har 
stagnert de siste årene (Figur 3-5). Mens 165 studier søkte 
om godkjenning i 2012, var tallet kun 121 i 2019 og 122 i 2020. 
Mens Covid-19 pandemien kan være en medvirkende årsak 
for antallet i 2020, tyder våre intervjuer med industriledere 
også på at dagens regelverk i Norge fortsatt er en utfordring. 
Riksrevisjonen har også rapportert at det i 2000 ble sendt 
inn nesten 180 søknader om kliniske studier (Riksrevisjonen, 
2021), noe som setter gjeldende tall i et enda mørkere lys. 
Dette til tross for at Norge blir sett på som et attraktivt 
sted for utprøving på grunn av tilstedeværelsen av leger 
og fasiliteter av høy kvalitet, høy tilslutning fra både leger 
og pasienter, og høy kvalitet på nasjonale helseregistrene.

Figur 3-5: Antall kliniske studier utført i Norge etter søknadsår
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Analyse: Oslo Economics, basert på data fra Legemiddelverket.

Denne utviklingen har ikke gått upåaktet hen av den norske 
regjeringen. I januar 2021 lanserte Helse- og omsorgsde-
partementet en nasjonal handlingsplan for kliniske studier 
for perioden 2021-2025, med mål om å snu nedgangen i 
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antall kliniske studier (Helse- og omsorgsdepartementet, 
2021). De to uttalte hovedmålene er å oppnå minst 5 prosent 
deltakelse i kliniske studier for pasienter i spesialisthelse-
tjenesten, samt å doble antall kliniske studier innen 2025. 
En dobling av antall kliniske studier vil imidlertid bare føre 
Norge tilbake til nivået i år 2000.

To sentrale barrierer for å øke antall kliniske studier er omtalt 
i regjeringens handlingsplan. Den første er mangel på tid og 
personell dedikert direkte til dette formålet i norsk spesialist-
helsetjeneste. Den andre er de tidkrevende prosessene som 
er nødvendige for å få godkjenning innenfor hver av Norges 
fire helseregioner før en klinisk utprøving kan starte, gitt 
fraværet av en nasjonal, sentralisert godkjenningsmekanisme. 

Våre intervjuer med ledende interessenter i bransjen viser at 
denne lange prosessen blir sett på som en sentral barriere 
for å gjennomføre kliniske studier i Norge.

En av de store satsingene som er introdusert gjennom 
handlingsplanen er innføring av NorTrials (Helse- og om-
sorgsdepartementet, 2020). NorTrials er et samarbeid 
mellom industrien og norske sykehus for å legge til rette for 
etablering og gjennomføring av kliniske studier i Norge. Det 
inkluderer etablering av dedikerte kliniske utprøvingssentre 
og stillinger for dedikert forskningspersonell, to tiltak som tar 
sikte på å adressere noen av nøkkelbarrierene identifisert i 
regjeringens nye handlingsplan for sektoren.
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4. Styrke verdiskapingen  
i helsenæringen
Norge har de grunnleggende forutsetningene på plass 
for å skape ytterligere verdiskaping i helsesektoren. De 
nåværende lave nivåene av FoU-investeringer i sektoren 
antyder at man har muligheter for vekst dersom viktige 
barrierer adresseres. I denne delen diskuterer vi noen 
sentrale barrierer og foreslår muligheter for å håndtere disse.

4.1 Norges komparative fortrinn i sektoren
Norge har flere fortrinn for å drive næringsvirksomhet generelt, 
og virksomhet innen helsesektoren spesielt. Hovedfortrin-
nene som regjeringen har nevnt i stortingsmeldingen om 
helsenæringen er oppsummert i Figur 4-1.

Figur 4-1: Komparative fortrinn for den norske helsesektoren
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Kilde: Oslo Economics.

Norge har en høyt utdannet arbeidsstyrke, og sammenlignet 
med andre land i regionen er lønningene til de høyt utdannede 
beskjedne. I tillegg, er en betydelig andel av forskningsak-
tiviteten i Norge offentlig finansiert. Norges forskningsråd 

investerer årlig over 10 milliarder kroner i forsknings- og 
innovasjonsprosjekter (Forskningsrådet, 2021).

Bedrifter i Norge drar nytte av godt utbygd og fungerende 
infrastruktur, skattesystemer og politisk stabilitet. Verdens-
bankens 2020 «Doing Business-rapport» rangerte Norge 
blant de ti beste landene når det gjelder enkelhet å gjøre 
forretninger (Verdensbanken, 2020).

Nordmenn har også høy tillit til helsetjenesten. Dette gir seg 
utslag i viljen til å delta i kliniske studier og gjør at landet kan 
opprettholde detaljerte landsdekkende helsedataregistre. 
Disse unike, nasjonale helsedataregistrene er en viktig 
ressurs for forskning innen sektoren – gitt at dataene er 
tilgjengelig for bruk.

Norge har de siste årene også satt i gang en rekke lovende 
offentlig-private samarbeidstiltak i helsesektoren, et område 
der Norge har begrenset erfaring og som regjeringen eksplisitt 
har identifisert som et satsingsområde (Case 4). Mens disse 
satsingene fortsatt er under utvikling, er det positive tegn 
til økt samarbeid mellom aktørene i helsesektoren, med 
verdiskapingspotensial for både pasienter og industri.

4.2 Norske helseklynger og andre tiltak
I løpet av de siste årene har Norge bygget opp flere store 
klynger, slik som Norway Health Tech (NHT), Oslo Cancer 
Cluster (OCC) og Norwegian Smart Care Cluster (NSCC). 
Norge har også satt i gang andre viktige initiativer med sikte 
på å fremme nye helsetiltak, som ShareLab, Oslo Science 
City og livsvitenskapsbygget på UiO.

Disse klyngene og initiativene spiller en viktig rolle i å 
legge til rette for samarbeid mellom interessenter innen 
helsesektoren, fra oppstartsselskaper og vekstselskaper til 
etablerte bedrifter, sykehus, kommuner og forsknings- og 
utdanningsinstitusjoner. Videre jobber flere av disse klyngene 
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og initiativene for å legge til rette for forskning, testing og 
utvikling av nye produkter, dels ved å gi medlemmene tilgang 
til laboratorier og testfasiliteter, men også ved å skape et 
profesjonelt vekstmiljø for forskere og tidligfase bedrifter.

4.3 Hindringer for videre verdiskaping i Norge
Selv om Norge har flere fordeler for å drive virksomhet, er det 
fortsatt noen sentrale barrierer som hindrer norsk helsevesen 
i å realisere sitt fulle potensial. Vi har identifisert fem viktige 
barrierer for videre verdiskaping, basert på regjeringens 
stortingsmelding og våre intervjuer med representanter fra 
industrien. Disse er oppsummert i Figur 4-2 og beskrevet 
videre nedenfor.

Case 4: Akselerering av innovasjonen i Norge

CONNECT 
CONNECT, også kjent som The Norwegian Precision Cancer Medicine Implementation Consortium, er et offentlig-privat 
initiativ som skal sikre at presisjonsmedisin når pasientene (Oslo Cancer Cluster, 2020). Initiativet er et samarbeid 
mellom 22 sentrale offentlige og private partnere og har som mål å være en balansert, bred og informert arena der 
alle partnere og interessenter kan ta opp viktige spørsmål.

INSPIRE
INSPIRE (INcreaSe PharmaceutIcal REporting) er et samarbeid mellom Kreftregisteret, Legemiddelforeningen og 12 
av deres medlemsbedrifter, Inven2 (et TTO), Kreftforeningen og de regionale helseforetakene (Kreftregisteret, 2021). 
Prosjektet startet i 2019 med den hensikt å etablere en jevnlig rapportering av kreftmedisiner til Kreftregisteret. Gjennom 
prosjektet er det samlet inn data om anti-kreftbehandlinger som dekker ca. 89 prosent av alle lungekreftpasienter 
i Norge. Tilgang på nasjonale data om kreftbehandlinger gitt på sykehus og på resept gir nye forskningsmuligheter 
innen både farmakoepidemiologi og helsetjenesteforskning.

NORTRIALS
Gjennom statsbudsjettet 2021 ble NorTrials etablert som et tiltak for å øke antall kliniske studier i Norge (Helse- og 
omsorgsdepartementet, 2020). Målet er at NorTrials skal være et samarbeid mellom industri og sykehus om kliniske 
studier. Dette inkluderer etablering av kliniske utprøvingssentre og stillinger for forskningspersonell.

Case 5: Oslo myelomatosesenter

Oslo myelomatosesenter ble grunnlagt i 2015 med mål om 
å bli Norges ledende forskningssenter for myelomatose. 
Det er et bevis på at banebrytende helseforskning kan 
gjøres med suksess i Norge ved å samarbeide med den 
multinasjonale helsesektoren. Dette kommer norske 
myelomatosepasienter til gode og bidrar til faglig utvikling 
av norsk helsepersonell.

Oslo myelomatosesenters ledende posisjon innen klinisk 
forskning på dette området er imidlertid truet. Forsinkelser 
i godkjenningen av nye behandlinger for myelomatose 
reduserer antall pasienter som er kvalifisert for kliniske 
studier, og vanskeligheter med å finansiere medisiner 
for forsøksdeltakere når forsøk er fullført reduserer 
industriens insentiv til å legge fremtidige studier i Norge 
(Bekkemellem, et al., 2021).



18 FULFILLING POTENTIALMULTINATIONAL HEALTHCARE INVESTMENT IN NORWAY

Figur 4-2: Barrierer for privat verdiskaping i norsk helsevesen
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4.3.1 Barrierer for innovasjon
Multinasjonale helseselskaper er innovasjonsintensive 
virksomheter. Deres konstante søken etter nye behandlinger 
og teknologier kan forbedre pasientresultatene betydelig og 
bidra positivt til norsk økonomi. Verdikjeden for innovasjon 
i Norge preges imidlertid av betydelige barrierer. Det er 
foreløpig ikke nok tidligfasefinansiering for små eller etablerte 
bedrifter. Våre informanter peker på at nystartede bedrifter 
i nabolandene nyter godt av et mer levende økosystem 
for oppstartsselskaper, og etablerte virksomheter får ofte 
skattefordeler for sine investeringer i FoU. Dette mangler i 
Norge, noe som bidrar til å redusere investering i innovasjon 
i helsenæringen, og dermed begrense mulighetene for vekst.

Videre langs verdikjeden er det enda større barrierer. Som vi 
har sett i kapittel 3, er tilgangen til innovative behandlinger 
forsinket i Norge sammenlignet med nabolandene, og noen 
nye behandlinger når ikke det norske markedet i det hele tatt. 
For at pasienter skal dra nytte av disse behandlingene, og 
for at selskapene som er ansvarlige for disse innovasjonene 
skal vurdere å investere i Norge, er det avgjørende at disse 
behandlingene gjøres tilgjengelig for pasientene.

Det er utfordrende å kvantifisere virkningen av forsinket 
tilgang til innovative medisiner. Det er imidlertid ingen tvil 
om at forsinkelser har flere negative konsekvenser, både for 
pasienter som går glipp av de nyeste behandlingsalterna-
tivene, og for norsk økonomi, ettersom lave tilgangsnivåer 
er et hinder for ytterligere investeringer fra multinasjonale 

selskaper. Forsinkelser øker også risikoen for et todelt 
helsevesen – der kun pasienter som har råd til å betale selv 
eller har privat helseforsikring får tilgang til nye behandlinger.

Årsakene bak utilgjengelighet og forsinkelser av medisiner 
er varierte. EFPIA har imidlertid identifisert ti sammenheng-
ende årsaker, alt fra tiden brukt før markedsautorisasjon til 
forsinkelser i nasjonal til regional godkjenning (EFPIA, 2020). 
Videre har IQVIA, sammen med LMI, studert årsakene til 
lange HTA-prosesser (IQVIA & LMI, 2021). Undersøkelsen, 
som er utført blant LMIs medlemsrepresentanter, viser tre 
hovedårsaker til lange tidslinjer – fra sentral godkjenning 
til siste vedtak i Beslutningsforum: (1) uklare krav til do-
kumentasjon og/eller data, (2) mangel på ressurser ved 
Legemiddelverket og (3) flere prisforhandlingsrunder med 
Beslutningsforum.

Våre intervjuer med sentrale aktører i industrien identifiserte 
også årsaker som gjelder spesielt for Norge, og som delvis 
kan forklare utilgjengelighet og forsinkelser:

Ser bort fra samfunnsperspektivet ved refusjonsvedtak. 
Sentrale interessenter argumenterer for at et samfunnsper-
spektiv er nødvendig for å ta optimale samfunnsbeslutninger, 
ettersom viktige besparelser kan gjøres i områder utenfor 
helsesektoren med riktig behandling. Dagens utgifter til 
legemidler i prosent av BNP i Norge er relativt lave (se Figur 
3-1). Det tyder på at det er margin for økte utgifter på dette 
området dersom det gir besparelser på andre områder av 
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offentlig sektor, som for eksempel trygd. Våre informan-
ter argumenterer for at dette er standardtilnærmingen i 
vurderingen av andre helsepåvirkende programmer, som 
transportsikkerhet, og det er derfor ingen grunn til at 
økonomisk evaluering av helsetiltak i helsesektoren skal 
avvike fra denne standarden.

Et altfor restriktivt fast-track-system for godkjenning 
av legemidler med pågående kliniske studier. Fast-track-
systemet passer ikke til prismodellen i Norge fordi norske 
myndigheter vekter usikkerhet negativt i sine kostnads-
effektivitetsberegninger, i motsetning til andre land hvor 
usikkerheten entes bæres av betaleren eller delt mellom 
betaleren og leverandøren.

En siste årsak til forsinket godkjenning av nye behandlinger 
kan ligge i de interne prosessene til Nye metoder. Den løpende 
evalueringen av systemet kan avdekke nyttige forslag til 
hvordan denne prosessen kan effektiviseres.

4.3.2 Manglende felles livsvitenskapsforum
Helsesektoren i Norge mangler et felles forum eller plattform 
for samarbeid og kommunikasjon mellom privat og offentlig 
sektor der visjoner, utfordringer og løsningsforslag kan 
adresseres og håndteres. Dette ble tatt opp som en barriere 
allerede i stortingsmeldingen fra 2019, men et slikt forum 
er ennå ikke etablert.

En felles plattform for dialog mellom næring, politikere, 
forvaltningen og tjenesteytere kan være en effektiv måte å 
sette hver av partene i stand til å dele sin visjon for sektoren 
og sikre arbeid mot felles mål. Et slik forum kan legge til 
rette for å drøfte spesifikke barrierer eller utfordringer. Ved å 
forstå hverandres begrensinger blir partene bedre i stand til 
å diskutere veien videre.  Det er flere offentlige aktører som 
er sentrale i beslutningsprosesser innenfor helsetjenesten 
(Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Bestillerforum, 
Beslutningsforum, regionale helseforetak, osv.), og et felles 
forum kan bidra til å drøfte utfordringer på systemnivå, og 
nå frem til felles nasjonale løsninger.

4.3.3 Kliniske studier
I mai 2021 publiserte Riksrevisjonen en rapport om tilstanden 
til klinisk utprøvingsforskning i Norge, der de uttrykte 
bekymring over fallende antall studier utført i Norge de 
siste to tiårene (Riksrevisjonen, 2021). Rapporten avdekket 
viktige mangler ved systemet, som manglende tilgang for 
pasienter til å delta i utprøvinger, kliniske studier som ikke er 
tilstrekkelig integrert i pasientbehandlingen og manglende 
oppmerksomhet på utprøvinger fra helseforetaksstyrene. 
Våre intervjuer avdekket ytterligere barrierer på dette 
området som må løses for at regjeringen skal nå sine mål 
for kliniske studier i Norge:

• Manglende samarbeid mellom helseregioner. I dag 
må selskaper som er interessert i å rekruttere norske 
pasienter fra flere steder forhandle med hver helseregion 
separat, noe som fører til høyere tids- og kostnadsbyrder. 

Case 6: Innovative prismodeller

Antall pasienter med vanlige kroniske sykdommer, for 
eksempel de med kardiovaskulære lidelser, kan være 
betydelige. En økning i pasientpopulasjonen fører med seg 
økte kostnader ved implementering og dermed ressurser 
som kreves for behandling. Erfaringene i Norge har vist at 
gjeldende regelverk ikke legger til rette for programmer 
for innføring av innovative behandlinger som kan nå alle 
aktuelle pasienter.
Å finne bærekraftige løsninger som tillater slik tilgang 
krever derfor nye og kreative tilnærminger til pris- og 
refusjonsordninger. Selv om det kan synes utfordrende er 
det inspirerende eksempler på offentlig-private partnerskap 
man kan se til. Et slikt eksempel er National Health Service 
i England (NHS), som har inngått et samarbeid med et 
multinasjonalt selskap som produserer kolesterolsenkende 
medisiner. Partnerskapet gjør at produktene er bredt 
tilgjengelige for hjertesykdomspasienter og inkluderer en 
ny prismekanisme sammen med sikret tilgang til kliniske 
studier (Dunbow, 2021).
Partnerskapet har blitt kalt en ”verdensnyhet”, med 
potensial til å stimulere til en trinnvis forbedring av kar-
diovaskulær helse over hele Storbritannia (Novartis, 2021). 
Dette viser hvordan helsenæringen kan samarbeide med 
nasjonale helsemyndigheter og sammen skape nye 
tilgangsløsninger for innovative behandlinger.
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En nordisk, bred, eller landsomfattende tilnærming, som 
den som er tenkt for NorTrials-prosjektet, kan være et 
viktig skritt for å løse dette. 

• Sen tilgang til innovative medisiner. På områder som 
onkologi gjør forsinkelser i pris- og refusjonsvurderinger 
at norske pasienter ikke alltid får de siste tilgjengelige 
behandlingene. Disse pasientene er dermed ikke kva-
lifisert til å delta i kliniske studier som sammenligner 
innovative behandling med standardbehandling, da de 
ennå ikke har tilgang til det som i andre land anses som 
standardbehandling.

• Norske Compassionate Use Program. Foreløpig er 
det slik at selskapene bes om å gi gratis behandling til 
studiedeltakere selv etter at forsøket er avsluttet og 
uavhengig av utfallet av eventuell fremtidig refusjons-
søknad i Norge. Dette øker kostnader og usikkerhet når 
man vurderer å gjennomføre en klinisk studie i Norge. 
Det har blitt gjort fremskritt de siste månedene, med 
justeringer av Compassionate Use Program (CUP) for 
korttidsbehandlinger som gir nødvendig klarhet for 
industrien.

4.3.4 Infrastruktur og utdanning
Våre intervjuer med industriledere avdekket at eksisterende 
infrastruktur, utdanning og forskningsforhold i Norge totalt 
sett er gode, men det er behov for forbedringer innenfor 
disse områdene.

Den primære infrastrukturbarrieren som ble adressert under 
intervjuer, var den krevende prosessen med å få godkjent 
anskaffelse eller utvidelse av eiendom for forskningsfasi-
liteter. I Norge går prosessen gjennom flere steg, det er ofte 
forsinkelser, og det er høy usikkerhet rundt det endelige 
resultatet grunnet mangel på tydelig koordinering på tvers 
av de ulike offentlige aktørene som er involvert.

Helsenæringen i Norge har et potensial for ekspansjon, og 
dette krever klare, forutsigbare rammer for at produksjons- og 
utviklingsanlegg skal vokse. Gitt industriens multinasjonale 
natur, og at det norske hjemmemarkedet er lite, vil hindringer 
i denne prosessen kunne føre til at disse anleggene blir 
lokalisert i andre land og man går glipp av høyproduktive 
arbeidsplasser, skatteinntekter og eksport.

Utdannings- og kompetansenivået i helsesektoren i Norge 
er høyt, men det kan forbedres på flere områder. Et slikt 
eksempel er ansatte med ansvar for kvalitetskontroll av 
diagnostiske kjemikalier. Slik arbeidskraft krever lange 
perioder med ressurskrevende, intern opplæring og er 
ettertraktet av flere bransjer, noe som fører til høy turnover. 
Helsesektoren vil dra nytte av målrettet utdanning og 
opplæring på disse spesifikke områdene. Dialog mellom 
myndighetene og næringen kan bidra til å utvikle disse 
programmene i tråd med næringens behov, til fordel for 
både industri og arbeidstakere.

4.3.5 Begrenset tilgang til helsedata
Det finnes fortsatt utfordringer med tilgangen og bruken 
av Norges helsedata, som er nevnt av bransjeledere vi 
har intervjuet og rapportert av regjeringen (Nærings- og 
fiskeridepartementet, 2019). Regjeringen har forpliktet 
seg til to spesifikke handlinger for å løse dette problemet:

• Etablere en plattform for helsedataanalyse for å forenkle 
tilgangen til helsedata for forsknings- og analyseformål, 
samtidig som personvernet styrkes. Dette inkluderer å 
muliggjøre mer aktiv bruk av helsedata i prosessen med 
å utvikle legemidler og medisinsk teknologi.

• Styrke sammenhengen mellom kunnskapshullene identifi-
sert i Nye metoder og bruk av elektroniske reseptsystemer, 
medisinske kvalitetsregistre og registerstøttede kliniske 
studier.

Da denne rapporten ble utarbeidet var det utviklet en 
nettside hvor man kan utforske tilgjengelige data fra norske 
helseregistre og arkivere datasøknader for flere datakilder 
(helsedata.no). I tillegg er Folkehelseinstituttet i gang med 
å opprette et nytt legemiddelregister – «Legemiddelregis-
teret» (Folkehelseinstituttet, 2021). Utviklingen av et slikt 
register vil forenkle prosessen med å koble legemiddeldata 
med data fra andre kliniske og administrative registre. Til 
tross for disse initiativene er godkjenning for og tilgang til 
helsedata fortsatt utfordrende, og søknader blir fortsatt 
vurdert av hvert register separat. Prosessen for å oppnå 
etisk og juridisk godkjenning for bruken innebærer betydelige 
forsinkelser og usikkerhet, noe som gjør den upraktisk for 
bruk i helseteknologiapplikasjoner. Dette undergraver et av 
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hovedformålene for slike registre – å generere kunnskap 
for å ta bedre, evidensbaserte beslutninger i helsesektoren.

4.4 Veien til økte investeringer 
og tilgang i Norge

Som denne rapporten allerede har påpekt, har Norge et 
uutnyttet potensial som marked for ytterligere verdiskaping 
i helsesektoren. Det er videre utfordringer med innføring av 
innovative behandlinger for sine pasienter. Det er ingen enkel 
løsning for å adressere disse begrensningene. Nedenfor 
diskuterer vi seks områder hvor fremgang vil bidra til et 
smidigere samarbeid mellom den internasjonale helsesektoren 
og den norske regjeringen for å oppnå felles mål.

4.4.1 Politisk visjon og gjennomføring
For å utvikle en internasjonalt ledende helsebransje i Norge 
er det viktig at norske myndigheter stimulerer og legger til 
rette for videre utvikling innen næringen.

Selv om den norske regjeringen gjennom stortingsmeldingen 
for helsenæringen og handlingsplan for kliniske studier 
har uttrykt en vilje til å sikre en mer konkurransedyktig og 
bærekraftig helsenæring, må det likevel iverksettes konkrete 
tiltak. Våre intervjuer med representanter fra industrien har 
pekt på følgende mulige initiativer:

• Etablere et enhetlig, balansert forum for hele helsesektoren 
(både privat og offentlig).

• En plan for å sikre tilgang til eiendom for laboratorie- og 
produksjonsanlegg.

• Vurdere å implementere målrettede skatteinsentiver i 
sentrale deler av verdikjeden for å øke verdiproduksjonen 
i helsesektoren.

Når man vurderer konkrete tiltak, bør regjeringen se på hva 
andre sammenlignbare land, som Danmark, har gjort for å 
drive innovasjon. Tidligere i år lanserte den danske regjeringen 
sin nye strategi for den danske life science-industrien, 
sammensatt av 38 initiativ innen syv hovedfelt (Regeringen, 
2021). Hovedtrekkene fra strategien er at den er bred når det 
gjelder å ta hensyn til både helsetjenesten og helsenæringen, 
den er ambisiøs og den inneholder spesifikke initiativer for å 
forbedre status quo. Et slikt initiativ er å etablere et National 
Life Science Council, hvor offentlige og private interessenter 
kan samles for å diskutere utfordringer og muligheter for 
næringen. Dette ser ut til å være spesielt relevant med tanke på 
Norges manglende felles livsvitenskapsforum (omtalt i 4.3.2).

4.4.2 Verdsette innovasjon
Effektiv pasientbehandling, et eksplisitt mål fra regjeringen 
for sektoren, kan i noen tilfeller gi effektiviseringer og sam-
funnsgevinster utover det som er innenfor selve sektoren. 
Disse effektivitetsgevinstene gjenspeiles imidlertid sjelden 
i refusjonsbeslutninger for nye behandlinger.

Et mer helhetlig syn på innovasjon vil gjøre det mulig for 
norske myndigheter å vurdere effekten av innføring av nye 
behandlingsformer for det norske samfunnet som helhet, 
og dermed verdsette sentrale innovasjoner i sektoren. 
Innovative behandlinger kan påvirke både regjeringens 
eksplisitte mål for å øke effektiviteten og skape et miljø 
som er mer attraktivt for kliniske studier. Når man evaluerer 

Figur 4‑3: Hvordan oppnå Norges mål for sektoren
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ny behandling, er det viktig å vurdere samfunnsmessige 
gevinster utover det man ser direkte innenfor helsetjenesten, 
som forbedret velferd for hele samfunnet.

4.4.3 Forbedret og bredere tilgang
Standard metodevurdering slik dagens system er utformet er 
ikke godt egnet for å evaluere innovative behandlinger som 
avanserte terapier (ATMP). Sammenlignet med tradisjonelle 
behandlinger retter ATMP seg ofte mot et lite antall pasienter, 
studiene har kort oppfølgingstid og ingen kontrollgruppe.  
Behandlingene kan ofte innebærer høye engangskostnader 
for helsesektoren, etterfulgt av langsiktig nytte for pasientene. 
Som et resultat av dette står beslutningstakere overfor en 
økt grad av usikkerhet i disse avgjørelsene.

Som vi har sett i forrige kapittel, har Norge havner bakpå 
når det gjelder tilgang til ny behandling sammenlignet med 
andre tilsvarende land. Inspirasjon til veier videre er imidlertid 
tilgjengelig fra disse landene. Alternative finansieringsord-
ninger eller risikodelingsavtaler som resultatbasert prising, 
volumrabatter eller midlertidig godkjenning er eksempler på 
muligheter. Midlertidig godkjenning kan gis med betingelse 
at produsenten innhenter ytterligere dokumentasjon om 
effekt. Slike løsninger har blitt benyttet for å sikre tidlig 
tilgang i andre land.

Legemiddelverket spiller en nøkkelrolle i å vurdere kostnad-
seffektiviteten til nye behandlinger som foreslås, og usikker 
dokumentasjon gjør disse vurderingene krevende. Innovative 
måter å innarbeide denne usikkerheten på i analysene kan 
imidlertid gi pasienter tilgang til livsendrende teknologier.

4.4.4 Utnytte Norges unike fordel: helseregistre
Norge skiller seg ut som et av få land som samler inn data 
av høy kvalitet fra helsesektoren. Disse registrene dekker 
hele befolkningen og kan kobles sammen på tvers av flere 
registre for å få en detaljert oversikt over bruk og effektivitet 
av behandlinger. Muligheten til å studere behandlingsef-
fektivitet i en klinisk praksis er unik og bør utnyttes bedre 
samtidig som man respekterer hensyn om personvern. 
Dette er spesielt viktig i konkurranse med naboland som 
videreutvikler sine helseregister.

Norsk helsedata har ved mange anledninger, og med rette, 
blitt fremhevet som en kilde til både bedre beslutninger i 
helsesektoren og verdiskaping (Østerbo Thorsesen, 2020). 
Full realisering av dette potensialet vil kreve investeringer i 
Helseanalyseplattformen. Denne plattformen tar sikte på 
å effektivisere leveringen av helsedata og sikre at data er 
lett tilgjengelig for statistiske- og helseanalyser, forskning, 
kvalitetsforbedring, planlegging, ledelse og beredskap. Å ta ut 
verdien av disse dataene bør, og ser ut til å være, en prioritet 
for regjeringen, men det er nødvendig med investeringer 
fra myndighetene.

Helsedata fra disse registrene kan også bidra til å redusere 
ventetidene for tilgang til innovative behandlinger, ettersom 
de kan brukes til å utforme alternative betalingsmodeller. I en 
slik ordning vil pasienter få raskere tilgang til nye behandlinger 
som anses som effektive og trygge, og myndighetene vil 
betale i tråd med verdien av behandlingen i klinisk praksis.
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4.4.5 Etablere «lighthouses of excellence»
Helseindustriens globale natur stiller høye krav til et land 
som ønsker å posisjonere seg som en attraktiv partner. Dette 
gjelder spesielt for Norge, et land med liten befolkning og 
dermed et lite hjemmemarked. Små forbedringer i forretnings- 
og forskningsmiljøer kan gi noen fordeler, men vil ikke tiltrekke 
seg store investeringsstrømmer siden, som en industrileder 
påpekte, “good is not enough”. Et multinasjonalt selskap som 
bestemmer hvor de skal plassere fremtidige investeringer, 
vil velge den “beste”, ikke bare en god plassering.

For å tiltrekke seg store investeringsstrømmer, avhenger 
Norges potensial av opprettelsen av sentre for forskning 
og innovasjon av høyeste kvalitet som kan konkurrere på 
globalt nivå. Flere barrierer må overvinnes samtidig for å 
realisere dette. En vei videre er å fokusere på spesifikke 
områder der Norge allerede er en sterk internasjonal aktør, 
som bygger på eksisterende infrastruktur, humankapital 
og innovative økosystemer. Slik som eksemplet med Oslo 
myelomatosesenter bør Norge identifisere satsingsom-
råder, som onkologi, nevrovitenskap og/eller spesifikke 
helseteknologiske områder. Målet vil dermed være å bygge 
«lighthouses of excellence», som et intervjuobjekt sa det, 
rundt disse fagområdene der Norge kan utfordre seg til 
en verdensklassestatus og bli en attraktiv partner for den 
globale helseindustrien.

4.4.6 Nordisk spesialisering og samarbeid
I tillegg til å sette søkelys på spesifikke områder der Norge er 
en sterk internasjonal konkurrent, bør Norge også satse på økt 
regionalt samarbeid mellom de nordiske landene. Et regionalt 
samarbeid kan åpne for fordeling av spesialiseringsområder 
til felles beste for regionen. Et eksempel på et slikt samarbeid 
er Nordic Proof – en allianse av nordiske testanlegg for 
helsetjenester, der syv anerkjente helseinstitusjoner og 
testknutepunkter i Norden har gått sammen for å hjelpe 
bedrifter med å utvikle og teste løsninger for helsetjenester 
i verdensklasse (Nordic Innovation, 2019). Videre vil Clinical 
Trials Information System (CTIS) bli implementert i januar 
2022. CTIS vil bli et enkelt inngangspunkt for innsending, 
autorisasjon og tilsyn med kliniske utprøvingssøknader i 
EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet 
(EØS) (EMA, 2021).

Etablering og videreutvikling av et slikt samarbeid mellom de 
nordiske landene vil være en attraktiv tjeneste for nordisk 
helsenæring, og kan bidra til å tiltrekke utenlandske bedrifter 
og investeringer ønsker å utvikle og teste nye løsninger 
innenfor en større befolkning.
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5. Realisere potensialet
Det er et vekstpotensial for helsenæringen i Norge, både når 
det gjelder kvalitet på pasientomsorgen og når det gjelder 
investerings- og eksportnivå for næringen. Nøkkelbarrierer 
gjenstår imidlertid. Mens regjeringen har identifisert og 
uttrykt vilje til å ta tak i de fleste av dem, har fremgangen 
så langt vært liten. En sterkere politisk visjon for sektoren, 
og vilje til å gjennomføre nødvendige endringer, kan bidra 
til å realisere potensialet.

Den norske helsesektoren leverer gode tjenester og bidrar til 
at nordmenn i gjennomsnitt lever lange og relativt sunne liv. 
Økt tilgang til innovasjoner innen helsetjenesten, på nivåer 
som ligner de man ser i land som Sverige eller Tyskland, vil 
øke behandlings-kvaliteten på enkeltområder som onkologi.  
Norske pasienter har ikke tilgang til enkelte av de nyeste 
behandlingsalternativene, som i noen tilfeller kan vise seg 
å være livsendrende. Det er gjort store fremskritt når det 
gjelder forventet levealder, og dødeligheten har blitt redusert 
betydelig innenfor områder som hjerte- og karsykdom og kreft 
de siste tiårene. Disse forbedringene vil ikke nødvendigvis 
fortsette med mindre man tar i bruk de innovative løsningene 
som den multinasjonale helsesektoren tilbyr.

5.1 Solid fundament og gode intensjoner
Som illustrert i denne rapporten har Norge flere fordeler som 
kan bidra til å gjøre landet til en større aktør i den globale 
helsenæringen. Norge har en høyt utdannet arbeidsstyrke 
med et relativt lavt lønnsnivå i internasjonal sammenheng. I 
tillegg har Norge en godt utbygd infrastruktur og er et av de 
mest digitaliserte landene i Europa. Dette gir et godt grunnlag 
til å ta i bruk ny behandling og tiltrekke seg investeringer 
og forskning.

Helsenæringsmeldingen, Nye metoders mål og handlingsplan 
for kliniske studier setter alle ambisiøse mål for sektoren og 
har identifisert problemområder og hvordan de skal løses. 
De spesifikke barrierene for industrien som er oppført i 
Helsenæringsmeldingen, og hovedtilnærmingene for å 
bygge ned disse barrierene er i stor grad sammenfallende 
med de som er påpekt av industriledere. Til tross for dette 

grunnlaget og gode intensjoner går gjennomføringen fortsatt 
sakte, og det pekes på at det oppnådd lite når det gjelder 
å endre eksisterende barrierer.

5.2 Viktige utfordringer og 
mulige veier fremover

Som informantene til denne rapporten fremhever, er det 
ingen stor enkeltbarriere som hindrer Norge i å skape 
ytterligere verdiskaping innenfor helse. Derimot er det flere 
små utfordringer som fører til at Norge ikke har en ledende 
posisjon på noe enkelt område av helsenæringen, noe som 
er nøkkelen for å tiltrekke seg investeringer. Noen barrierer 
ser imidlertid ut til å være spesielt viktige å ta tak i:

• Mangel på et felles, balansert forum mellom industriledere, 
politikere og offentlig sektor  

• Betydelige barrierer for innovasjon i helsesektoren, 
inkludert lav betalingsvillighet

• Mangler i systemet for kliniske studier
• Utfordringer for tilgang og bruk av Norges helseregisterdata 
• Begrenset tilgjengelighet av eiendom og infrastruktur, 

samt spesifikke kompetanseområder 
• Mangel på internasjonale økonomiske insentiver for 

investeringer

Vi identifiserte seks områder som et styrket samarbeid 
mellom norske myndigheter, forskningsmiljøet og den 
multinasjonale helsesektoren bør fokusere på:

• Etablere et enhetlig livsvitenskapsforum for å forme bedre 
politikk og resultater for hele helsesektoren

• Vedta en mer helhetlig tilnærming til helseteknologivur-
deringer, og når det er grunnlag for det, ta hensyn til 
viktigheten av innovasjon

• Alternative finansieringsordninger eller risikodelingsavtaler 
for bedre tilgang til innovative behandlinger

• Utnytte Norges unike fortrinn, helseregistre, ved å redusere 
fragmentering og øke tilgjengelighet for industrien

• Bygge kompetansesentre i områder der Norge allerede er 
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en sterk internasjonal aktør, som investerer i eksisterende 
infrastruktur, humankapital og innovativt økosystem 
innenfor disse områdene.

• Økt spesialisering og samarbeid på tvers av Norden, 
spesielt innen infrastrukturen til kliniske studier.

Dersom den norske regjeringen, i samarbeid med helsenærin-
gen, klarer å iverksette tiltakene som er nødvendig for å 
bygge ned de barrierene som er identifisert i denne rapporten 
kan Norge komme langt i å redusere forspranget til våre 
naboland, og til og med bli regionalt ledende på områder 
der vi har særlige fortrinn.
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