
Innspill: mangel på næringsrettede virkemidler innen helse 

 

LMI viser til vedlagte innspill til virkemiddelgjennomgangen hvor vi kommenterer på dagens 
virkemidler i forhold til vår bransje. 

I tillegg vil understreke at det meste av utviklingsaktiviteten skjer i samhandling med helsetjenesten 
hvor det ikke er etablert noen næringsrettede virkemidler, og at dette viktige feltet nå faller utenfor 
hele virkemiddelgjennomgangen som pågår. Vi vil gjøre NHO oppmerksom på at vi nå har fått ny 
kurs for tversektoriell samhandling gjennom stortingsmeldingen om Helsenæringen (Meld.St. 18, 
2018-2019). Der står følgende: 

Mer effektive helse- og omsorgstjenester fordrer et konstruktivt samarbeid med helsenæringen 
nasjonalt og internasjonalt. Samtidig kan et bedre samarbeid danne grunnlag for vekst 
i helsenæringen. Det helsepolitiske målet om god og effektiv pasientbehandling vil indirekte kunne 
bidra til å nå målet om økt samlet verdiskaping i norsk økonomi innenfor bærekraftige rammer. 
 

Samtidig er det ingen næringsrettede virkemidler innenfor helseforskningen som bidrar til å 
utløse/realisere denne kursen. 

Hvordan få til mer industrialisering/kommersialisering og arbeidsplasser ut av forsknings- og 
innovasjonsmidlene som brukes innen helsesektoren? 

I 2015 utgjorde FoU-utgiftene innen medisin og helse mer enn 10 milliarder, hvorav det offentlige 
bevilget 8,4 milliarder1. 

 

HOD er viktigste finansieringskilde med 4,4 milliarder. Størstedelen av midlene kanaliseres som 
basisbevilgning eller som øremerkede, strategiske forskningsmidler via regionale helseforetak eller 
regionale samarbeidsorganer. Samarbeidsorganenes tildelinger skjer etter søknad. Til sammen ble 3,2 

                                                           
1 NIFU, Indikatorrapporten 2017 



milliarder kroner eller 84 prosent av helseforetakenes samlede FoU-utgifter fordelt gjennom disse 
mekanismene i 2015. Norges forskningsråd finansierte 240 millioner kroner eller bare 6 prosent.  

Offentlige kilder står for 90 prosent av helseforetakenes FoU. Over tid har dette 
finansieringsmønsteret vært relativt stabilt. Basisfinansieringsandelen har stort sett variert mellom 83 
og 85 prosent.2  

Formålet med det meste av denne forskningen er økt kvalitet på behandlingen, og den måles i form 
av publikasjoner og antall uteksaminerte PhD-kandidater. 

Måten forskningsmidlene brukes på er ikke gunstig, hverken for bedre behandling, mer effektive og 
bedre tjenester eller for utvikling av en helsenæring. 

En vridning på innretningen av disse forskningsmidlene slik at næringslivets forksningsaktivitet bidrar 
til synergi og en økning i total kapasitet, vil i mye større grad innfri de overordnede målene skissert i 
Meld.St. 18. 

Helseindustrien og legemiddelindustrien i særdeleshet ønsker mer forskningsaktivitet med 
sykehusene, men møter lukkede dører fordi de mangler ressurser og kapasitet til å bidra. Dermed 
går man glipp av mulighetene for å sette fart på utviklingen av hele helsesektoren. 

Handlingsplan for kliniske studier 

Ifølge Meld.st.18 skal klinisk forskning styrkes, og flere konkrete tiltak er lansert. Blant annet skal det 
utarbeides en handlingsplan for kliniske studier.  

I denne handlingsplanen bør deler av RHFenes forskningsmidler øremerkes samarbeidsprosjekter i 
form av industrifinansierte kliniske studier. I tillegg må den foreslåtte indikatoren for kliniske studier 
som skal inngå i RHFenes resultatbaserte finansiering av forskning implementeres. 

Helsedepartementets forskningsbudsjett, inkludert RHFenes forskningsmidler, har ingen føringer om 
innovasjon og næringsutvikling.  

Dette må endres for å være i tråd med kursen gitt i stortingsmeldingen om helsenæringen, og kan 
operasjonaliseres gjennom handlingsplan for kliniske studier. 

Verdien av kliniske studier 

Kliniske studier er en stor forskningsaktivitet i Legemiddelindustrien og det er stor konkurranse 
mellom land for å tiltrekke seg disse studiene. 

Bare i Europa forsket legemiddelindustrien for ca 350 milliarder NOK. Til sammenligning forsker 
legemiddelindustrien i Norge for ca 1 mrd. NOK. Potensialet for å tiltrekke mer forskning er enormt. 

Tiltrekker vi oss 2% av forskningsaktiviteten som pågår i Europa, vil vi nesten matche hele den 
offentlige forskningstildelingen innen helse (ca 8 mrd/år) 

 

Det viktigste, og mest verdiskapende samarbeidet er kliniske studier. En tidligere Menon rapport har 
sett på verdien av industrifinansierte kliniske studier og funnet følgende: 

Kliniske studier skaper verdier gjennom fem kanaler 
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1. Økt behandlingskvalitet: Pasienter som deltar i kliniske studier får tilgang til nye og ofte bedre 
behandling, samt at de får tettere oppfølging under selve behandlingen.  

− Gjennom kliniske studier får pasienter tilgang på nye medisiner 6-7 år før disse kommer på 
markedet.  

− Pasienter som deltar i kliniske studier får tre ganger så mange og nesten dobbelt så lange 
konsultasjoner sammenliknet med pasienter som gjennomgår standard behandling  

− Deltagelse i kliniske studier hever kompetansen til helsepersonell som igjen bidrar til å styrke 
kvaliteten i behandlingstilbudet til pasienter – også utenfor kliniske studier. Hele 47 prosent 
av respondentene i spørreundersøkelsen til helsepersonell oppgir at lærdom fra kliniske 
studier har ført til endring i klinisk praksis.  

 
2. Økt kapasitet i helsevesenet: Ettersom industrien finansierer kliniske studier i helsevesenet 
mottar behandlingsinstitusjoner midler som frigjør midler i helsevesenet, både som følge av at man 
erstatter standard behandling og som følge av at kliniske studier genererer finansielle overskudd 
som kan benyttes til andre formål.  

− 277 millioner kroner overføres til helsevesenet fra legemiddelindustrien årlig som følge av at 
legemiddelindustrien finansierer kliniske studier  

− 73 prosent av respondentene i spørreundersøkelsen til helsepersonell opplever at 
industrifinansierte kliniske studier tilfører sykehuset viktige midler som muliggjør annen 
forskning og investering.  

 
3. Mer forskning: Kliniske studier bidrar til å øke forskningen ved norske sykehus. Både ved at 
helsepersonell får delta i internasjonale forskningsprosjekter, men også i form av at 
industrifinansierte studier ofte kan bidra til selvstendige akademiske forskningsprosjekter i 
sykehusene.  

− 46 prosent av respondentene i spørreundersøkelsen til helsepersonell oppgir at deltagelse i 
kliniske studier har muliggjort etterfølgende forskning  

− 37 prosent oppgir at deltagelse har ført til vitenskapelige publiseringer  

− 63 prosent opplever at deltagelse har styrket deres profesjonelle nettverk  
 
4. Sysselsetting og verdiskaping: Utføring av industrifinansierte kliniske studier skaper 
arbeidsplasser i Norge både i legemiddelindustrien og i helsevesenet. I tillegg øker samfunnets 
verdiskaping, og dermed skatte-grunnlaget, ettersom legemiddelskapene er skattepliktige til Norge.  

− Industrifinansierte kliniske studier sysselsetter 456 årsverk i Norge. Av disse er 267 i 
legemiddel-industrien og 189 i helsevesenet.  

− Legemiddelselskaper med FOU-virksomhet i Norge hadde i 2015 en verdiskaping på om lag 4 
milliarder kroner. Av dette kan to tredjedeler knyttes direkte til kliniske studier.  

 
5. Besparelser for det offentlige: Pasienter som mottar behandling gjennom kliniske studier ville 
ellers ha måttet gjennomgå standard behandling som ble finansiert av det offentlige. Ved deltagelse 
i en klinisk studie erstatter legemiddelselskapene behandling som ellers måtte finansieres over 
statsbudsjettet.  

− Årlig erstatter kliniske studier standard behandling for 54 millioner kroner.  
 

 

 


