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Høring: Rapport fra Helsedatautvalget 
 
Vi viser til høringsbrev om Helsedatautvalgets rapport. Vi takker for muligheten til å kommentere 
utvalgets arbeid, og til å gi innspill til regjeringens oppfølging. 
 
Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og 
utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller markedsfører legemidler og 
vaksiner i Norge kan være medlemmer av foreningen. I dag har LMI i underkant av 60 medlemmer, 
som sysselsetter omkring 4000 ansatte. LMI sine medlemsbedrifter investerer i dag i overkant av 1 
milliard kroner i forskning og utvikling i Norge, og står for ca 2/3 av helseindustriens eksport på 21,5 
milliarder norske kroner. 
 
Helseregistrene omtales ofte som «Norges gull», men samtidig opplever flere aktører store 
utfordringer ved å ta i bruk og koble helsedataene til ulike formål som statistikk, helseanalyser, 
forskning, kvalitetsforbedring, planlegging og styring, innovasjon og næringsutvikling. Det er viktig at 
Norge tilrettelegger og tar en proaktiv rolle i forhold til å utnytte det fulle potensiale av våre registre 
og biobanker på en sikker måte, som samtidig ivaretar folks tillit. 
 
Norske helseregistre og biobanker utgjør et konkurransefortrinn fordi personnummeret vårt gir 
mulighet til å koble dataene sammen. Dette konkurransefortrinnet kan vi utnytte, og sammen med 
de andre nordiske landene bli en attraktiv og ledende region for forskning og annen verdiskapende 
og samfunnsnyttig anvendelse av helsedata. 
 
Fra legemiddelindustriens ståsted er det flere årsaker til den økende interessen for helsedata: 
Regulatoriske behov og endringer, økt kostnadsfokus og krav om økonomisk bærekraft som forutsetter 
dokumentasjon av behandlingens utfall, framveksten av persontilpasset medisin, studier i klinisk 
praksis, langtidsoppfølging av medikamentbruk og riktig legemiddelbruk for å nevne noen. Norge kan 
gjennom enklere tilgang til helsedata posisjonere seg som en sentral vertskapsnasjon for nasjonal og 
internasjonal legemiddelindustri der formålet er å forske, utvikle, implementere og sikre 
kostnadseffektiv bruk av ny behandlingsteknologi. 
 
Helsedata benyttes av legemiddelindustrien gjennom hele produktets livssyklus: ved utvikling av nye 
legemidler, i livsløpsmonitorering av legemidler, rapportering om langtids effekt- og sikkerhetsdata 
samt vurdering av kostnadseffektivitet. Legemiddelindustrien kan gjennom sin forskningsaktivitet 
være en bidragsyter til effektiv, kunnskapsbasert og sikker diagnostikk og behandling i helsesektoren, 
bidra til kvalitetssikring av legemidler i form av at sikkerhet og effekt kartlegges i ordinær klinisk 
praksis. Ved å legge utvikling og kvalitetssikring av legemidler og diagnostikk til Norge, kan vi bidra med 
så vel forskningsinvesteringer som næringsvekst og nyskaping. 
 
I tillegg vil anvendelse og analyse av helsedata føre til utvikling av helt nye tjenester og måter vi leverer 
helsetjenester på. Sammenstilling av de konkrete helsedataene med store litteraturdatabaser, vil 



   

kunne gi oss en helt annen situasjon når det gjelder diagnostikk og behandlingsanbefalinger. IBMs «dr. 
Watson» er et eksempel på dette.  
Samtidig må denne teknologien kvalitetssikres og testes grundig ut før den anvendes i klinisk praksis. 
Innovasjon – og næringspotensialet i å utvikle tjenester og løsninger for sektoren er stort, og den 
globale interessen likeså.  Norge kan være med på denne utviklingen, men det forutsettes at vi får 
gjenbrukt helsedata til sekundærformål. 
 
Legemiddelindustrien vil takke helsedatautvalget for en meget god og gjennomarbeidet rapport, og 
vil understreke betydningen av rapportens hovedkonklusjon om at det raskt må sette i verk tiltak 
som gjør tilgangen til helsedata enklere for sekundærformål. 
 
Vi har følgende kommentarer til rapporten: 
 

1. Beskrivelse av nåsituasjonen 
Beskrivelsen av nåsituasjonen er god og dekkende. Den fragmenterte «eier-strukturen» med 
mange databehandlingsansvarlige som regulerer tilgang, samt ulike godkjenningsinstanser 
som REK og Datatilsynet, gjør det tidkrevende og uforutsigbart å få tilgang til helsedata. I 
tillegg opplever industrien at det hersker stor usikkerhet blant databehandlingsansvarlige i 
forhold til å håndtere kommersielle aktører og kontraktsforhandlinger kan bli tungrodde og 
tidkrevende. Det mangler veiledning, service og bistand til brukerne, og det mangler spesielt 
tilrettelegging for næringsutvikling og innovasjon da dette heller ikke er et mandat for de 
ulike databehandlingsansvarlige. 
 

2. Pågående arbeid 
Pågående arbeid er grundig beskrevet.  Vi gir imidlertid tilslutning til Helsedatautvalgets 
vurdering av dette arbeidet ikke vil løse de grunnleggende utfordringene med å få tilgang til 
helsedata.  
 

3. Foreslåtte tiltak 
Vi slutter opp om utvalgets forslag til tiltak for å sikre enklere og sikrere tilgang til helsedata: 
 

1. Dagens krav om forhåndsgodkjenning fra Datatilsynet og/eller de regionale komiteene for medisinsk og 
helsefaglig forskningsetikk før det gis tilgang til helsedata avvikles  
 

2. Det etableres en nasjonal tjeneste som ivaretar alle forvaltningsoppgaver for å kunne tilgjengeliggjøre 
helsedata for forsvarlig sekundærbruk til alle legitime formål  
 

3. Første versjon av en helseanalyseplattform realiseres raskt og bygges ut over tid med nye datakilder og 
analyseverktøy under et strengt kvalitetsgodkjennings- og informasjonssikkerhetsregime  
 

4. Demografiske og sosioøkonomiske data på individnivå gjøres tilgjengelig på en helseanalyseplattform, 
enten fra SSB eller fra andre kilder i statsforvaltningen.  
 

 
LMI vil utdype følgende punkter nærmere: 

 
• Kvaliteten av helsedata: 

Ved økende sekundærbruk av helsedata vil kvaliteten av helsedata fra primærkildene bli av 
økende viktighet. Samtidig kan økt transparens overfor pasientene og tilgang til hvilke data 
som brukes om dem, kunne gi en mulighet til å forbedre kvaliteten på registrene. Tilgang til 
helsedata for industrien: 
 
Tilgang til helseregisterdata for industrien og andre ikke-offentlige aktører til legitime formål 
må sikres. Prosessen for tilgang bør være smidig, og det må være forutsigbart om man får 



   

tilgang – og hvor lang tid det tar å gjennomføre. Tilgang til helsedata er viktig for industrien 
både når det gjelder observasjonsstudier, men også prospektive studier. Dette vil også kunne 
berede grunnen for økt antall kliniske studier med riktige pasientgrupper. 
  

• Tillit og reservasjonsrett: 
Det er viktig for befolkningens tillit til sekundær bruk av helsedata at folk er kjent med at 
data kan benyttes til forskning og andre formål og at de er trygge på at personvernet er godt 
ivaretatt. Reservasjonsrett og informasjon om bruk av helsedata kan være viktig for å bevare 
tilliten.  
  

• Kobling til andre lands data: 
Det bør legges til rette for at norske helsedata bør kunne kobles med andres lands data. 
Dette er spesielt aktuelt for nordisk samarbeid om helseregisterstudier. Det er viktig at dette 
fortsatt er mulig selv om tilgang til norske helsedata eventuelt blir samlet hos en felles 
tilgangskontroll. 
  

• Genetiske data: 
Genetiske data vil i økende grad kunne bli viktige for å velge ut pasienter til riktig behandling 
og også å velge dem som inviteres til å delta i kliniske studier. Samtidig er det spesielle 
utfordringer forbundet med genetiske data som må tas hensyn til. Sekundær bruk av 
genetiske data som i dag ikke har diagnostiske eller behandlingsmessig betydning, kan i 
fremtiden få nettopp dét. Denne utviklingen er det viktig å ta hensyn til, for eksempel ved å 
innhente samtykke til sekundær bruk selv om sekundær bruk i dag eventuelt ikke skulle 
dekkes av bioteknologiloven. Genetiske data vil for eksempel kunne være viktige for å skille 
dem som kan ha nytte av en behandling fra dem som ikke har det. Slike data vil kunne være 
viktige å innhente for å helseøkonomiske vurderinger av nytten av legemidler. Samtidig vil 
det utfordre sammenhengen mellom helseøkonomiske vurderinger og den faktiske bruken. 
Her kan man se for seg at man kan komme i situasjoner med genetiske oppsøkende 
virksomhet hvis pasientene ikke er innforstått med tilgang til og sekundær bruk av genetiske 
(overskudds)data som kanskje ikke er kjent for pasienten selv. 

  
 
Vi vil spesielt understreke behovet for en nasjonal tilgangstjeneste som i tillegg til å ivareta 
forvaltningsoppgaver knyttet til helsedata, kan bistå med veiledning, service og bistand til brukerne. 
Forutsigbare og transparente prosesser er spesielt viktig for industriaktører. Åpenhet og transparens 
rundt industriens anvendelse av helsedata er også avgjørende for folks tillit til gjenbruk av helsedata, 
og da spesielt når det gjelder kommersielle aktørers sekundærbruk av helsedata for helsefremmende 
formål. Ved avvikling av forhåndsgodkjenning fra Datatilsynet og REK, vil Legemiddelindustrien 
utvikle bransjestandarder for sikker bruk og håndtering av helsedata.  
 
Sett i lys av regjeringens ambisjon om å ta en ledende posisjon på feltet, vil vi understreket behovet 
for rask iverksettelse av tiltakene som helsedatautvalget har foreslått. Det vil være avgjørende for at 
Norge skal opprettholde sin posisjon og bygge en næringsmessig konkurransekraft gjennom 
sekundærbruk av helsedata til gode formål. 
  
 
 Med vennlig hilsen 
Legemiddelindustrien (LMI) 
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