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Policydokument 

Næringsvekst 

 

 

Legemiddelindustrien (LMI) representerer norske små, mellomstore og globale forskningsbaserte 

selskaper som utgjør en kunnskapsnæring med betydelig forsknings- og utvikling innen helse. Vi ar-

beider for at medisinske fremskritt skal komme folk til gode, og at kvalitetssikrede og effektive lege-

midler skal bidra til å løse utfordringene samfunnet og helsetjenesten står overfor. Vi vil at det legges 

til rette for en sterk utvikling i norsk legemiddelindustri med sikte på et bedre tilbud til pasientene, 

økt verdiskaping og flere trygge arbeidsplasser.  

 
Tiltak for å beholde og attrahere etablering av legemiddelindustri Norge 

 Det må skapes et attraktivt legemiddelmarked som raskt tar i bruk helsefremmende innova-

sjoner. 

 Satse på innovasjoner som hjelper pasienten til å følge og påvirke egen helse. 

 Stille krav om at kriteriene for anskaffelser av produkter og tjenester i helseforetakene er 

knyttet til ønsket resultat snarere enn spesifisert teknologi. Dette innebærer blant annet at 

leveringssikkerhet, kvalitet og service må vektlegges i betydelig grad. 

Tiltak som gjør det attraktivt for helsetjenesten å delta i utvikling av innovative behandlings- 

alternativ 

 Etablere nasjonale utprøvingsenheter med tydelig fokus og mandat for å støtte helsetjenes-

ten i å gjøre kliniske studier (offentlige + industrisponsede). Enhetene skal fremme samar-

beid på tvers av regionene og med NorCRIN. 

 Utvikle Norske journaler, registre, pasientdatabaser og biobanker slik at de blir strukturerte 

og søkbare og landsdekkende samt tilrettelegge for forutsigbare og åpne prosesser for nær-

ingslivets tilgang til helsedata for forskningsformål. 

 Sikre raske og smidige godkjenningsordninger for igangsetting av kliniske studier. 

 Bidra til at Norge er konkurransedyktige på gjennomføring og leveranse når det gjelder klinis-

ke studier. 

Tiltak for å beholde og attrahere etablering av legemiddelindustri med produksjon i Norge 

 Gi like gode eller bedre tilbud enn andre land til selskaper som overveier å etablere forsk-

nings- og produksjonsanlegg, hovedkontor eller markedsselskaper i Norge. 

 Sørge for internasjonalt konkurransedyktig selskapsskatt. 

 Beholde samt attrahere etablering av legemiddelindustri i Norge 

 Et velfungerende marked som gir helsetjenesten rom til å ta i bruk nye innovasjoner 

 Rammer som gjør det attraktivt for helsetjenesten å ta del i utviklingen av innovativ diag-

nostikk og behandling 

 


