


Agenda

• Kl. 09:00 Miljøarbeidet i LMI
− v/Morten L. Tangnes, leder for Pfizer Essential Health i Norge, og leder av Miljøgruppa

• Kl. 09:20 Miljø som tildelingskriterium i anbud

− v/Laila Pagh-Skov, kvalitetsleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

• Kl. 10:00 Hvordan skal bedriftene skaffe informasjonen?
− v/Bengt Mattson, miljøansvarlig i Pfizer Sverige og policy manager i LIF Sverige 

(tilsvarende LMI Norge)

• Kl. 10:40 Spørsmål til foredragsholdere/diskusjon

• Kl. 11:30 Avslutning



Miljøarbeidet i LMI
Morten Lofthus Tangnes

Leder Miljøgruppa



Miljøgruppa LMI 2018

GRØNT FOKUS: Miljøgruppa består nå av 
(bakerst fra venstre) 

- Christian Hellesylt Brevik fra Curida

- Morten Tangnes fra Pfizer (leder)

- Terje Kvale fra MSD

- Hege Børringbo fra Fresenius-Kabi

- Hege Uglebakken fra LMI (rådgiver)

- Marie Tågmark fra AstraZeneca



Litt historikk

• Samfunnsansvarsutvalget (2013)

− Bredt fokus på samfunnsansvar og miljø

− Delmål: miljøkrav offentlige anskaffelser

− «Grønt sjukehus» (Helse Vest)

• Miljøgruppa (2014-16)

− Prioritet: miljøkrav i offentlige anskaffelser

− Miljømerking av legemidler i Felleskatalogen

− Returkampanjen «Rydd skapet»

− Sluttrapport «Grønt sjukehus»

• Miljøgruppa (2017-18)

− Prioritet: miljøkrav i offentlige anskaffelser

− Dialog og samarbeid med Sykehusinnkjøp HF

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE7LCpn5zQAhWC1BoKHXj9AyEQjRwIBw&url=http://www.overhalla.kommune.no/ryddskapet-returner-gammel-medisin-til-apoteket.5836126-81362.html&bvm=bv.138169073,d.d2s&psig=AFQjCNH6BY2d3ecB-19lmaDKF3RoV9v-tw&ust=1478800504138321
http://felleskatalogen.no/medisin


Pharmaceuticals in the Environment (PiE)

Image: AstraZeneca and Creative Connection

Release estimates from BIO-IS (2013)



Bevisstgjøring i Norge (Brennpunkt 2016)



Stakeholdere krever handling (Nordea 2018)



Utfordringen

• Miljøpåvirkning ved API produksjon utenfor EØS reguleres ikke av EUs lovgivning

• Good Manufacturing Process (GMP)

- Kvalitetssikring av legemidler i EØS (kvalitet og pasientsikkerhet)

- Koordinert av EMA og medlemslandene (Legemiddelverket)

• Miljøkrav i GMP

- Kan oppfattes som handelsbarriere eller proteksjonisme

- Realpolitisk vanskelig og tidkrevende

• Industrial Emission Directive (IED)

- Fabrikker i EU er underlagt IED 

- Strenge krav til produksjon i EU - ingen krav til importert API 

• Nasjonale krav/kriterier ved offentlige anskaffelser

- Sykehusinnkjøp HF  i en unik posisjon for rask implementering

- RHF allerede forpliktet gjennom Etisk Helse



«The Industry Roadmap 2016»

Industry Roadmap for Progress on Combating Antimicrobial Resistance –September 2016 

The Davos Declaration* signed by >100 companies and trade associations in January 2016, called for 
collective action to create a sustainable and predictable market for antibiotics†, vaccines and 
diagnostics, that enhances conservation for new and existing treatments. It also called for coordinated 
action to improve prevention of infections, hygiene, stewardship and conservation measures. 

As a group of leading companies supporting the Davos Declaration, we welcome the continued high 
level political focus on Antimicrobial Resistance (AMR), including discussions at the UN, WHO, G7, 
G20, the AMR Review team’s Final Report as well as regional and national debate. This work has 
established an ambitious, comprehensive agenda for the world and challenges each key stakeholder 
group to act and contribute to managing the threat of resistance. 

1) We support measures to reduce environmental impact from production of 
antibiotics. 

2) We are committed to antibiotics only being used in patients who need them.

3) For existing and future antibiotics, diagnostics and vaccines, improved access is 
essential, and must be balanced with health system measures to ensure appropriate 
use.

4) We support new ways of working such as open collaborations between industry and 
public researchers to overcome the scientific challenges of creating new antibiotics, 
vaccines and diagnostics.

http://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/09/Roadmap-for-Progress-on-AMR-FINAL.pdf. Published on Sept 20, 2016 

http://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/09/Roadmap-for-Progress-on-AMR-FINAL.pdf


Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI)



Grønt sjukehus rapport (2015)



Oppdragsdokument Sykehusinnkjøp (2017)



Samarbeid og felles målsetning om miljø

• Utmerket samarbeid med Sykehusinnkjøp HF

• Samfunnets og seriøse aktørers interesse

• LMI sine medlemmer ønsker miljøfokus

− Differensiering utover pris – en forretningsmulighet

− Incentiver for innovasjon i legemiddelproduksjon

• Leveringssikkerhet og miljø

− Bærekraftige priser og fornuftig konkurranse

«Norge (Sykehusinnkjøp) har en unik mulighet til å innta en internasjonal 
lederrolle i bekjempelsen av et alvorlig miljø og samfunnsproblem»

Miljøgruppa om miljøkrav i anbud på LMIs åpne møte om 
antibiotikaresistens (Grand Hotell 10.11.2016)


