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Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 

LMI, bransjeforeningen for legemiddelindustrien takker for mulighet til å gi innspill til Nasjonal helse- 
og sykehusplan. 

Bakgrunn 

Den medisinske historien står midt i et paradigmeskifte. Millioner av mennesker i hele verden får 
tilgang til medisinske gjennombrudd som redder, forlenger og forbedrer liv.  

Forskning, teknologi og genteknologi møtes i nye plattformer som gjør at vi kan forstå og kartlegge 
årsaken til sykdom på en langt bedre måte enn før. Et hvert framskritt åpner nye dører, nye 
behandlinger og nye muligheter for bedre helse. 

Legemiddelindustrien er dedikert til oppgaven med å utvikle nye behandlinger basert på 
forskningens gjennombrudd, og med å bringe denne behandlingen fram til klinisk bruk. 

En av hovedmålsettingene for folkehelsearbeidet er at «Norge skal være blant de tre landene i 
verden som har høyest levealder» (Meld. St. 34, 2012–13). 

Det er sentralt i folkehelsearbeidet å forebygge sykdom og at befolkningen bedre skal kunne mestre 
egen sykdom når denne oppstår. I samarbeid med den norske helsetjenesten, og med andre 
teknologileverandører, kan legemiddelindustrien bidra til bedre helse i befolkningen.  Industrien kan 
også sørge for kompetanseoverføring og styrking av Norges innovasjonskraft på helseområdet og 
bidra positivt til utviklingen av nytt næringsliv. Det er avgjørende når vi nå går inn i en ny epoke for 
norsk helse- og omsorgstjeneste. Omstilling, digitalisering, ny teknologi og produktutvikling blir 
nøkkelord. 

Endringer i demografi og behovet for helse- og omsorgstjenester 

 Fra 1990 til 2016 har forventet leve- alder ved fødselen steget med nesten syv år for menn og litt 
over fire år for kvinner. I SSBs befolkningsframskriving forventes i 2060 en ytterligere økning i 
levealder til hhv 87,2 år for menn og 89,2 år for kvinner. 

Både antallet og andelen eldre øker framover. Ifølge SSB stiger andelen av befolkningen som er 70 år 
og eldre fra 11 prosent i dag til hele 19 prosent i 2060. Det vil si nesten hver femte person. I antall 
tilsvarer dette en økning fra ca 600 000 i dag til rundt 1,3 millioner i 2060. Antall som er 80 år eller 
mer dobles på enda kortere tid – fra 220 000 i dag til 440 000 om drøyt to tiår (2040). 

Forbruket av helsetjenester blant 70-åringene er omtrent dobbelt så høyt som blant 40-åringene. 
Behovet og forbruket av tjenester øker med stigende alder.  



   

Behovet for helse- og omsorgstjenester vil øke betydelig da forekomsten av kroniske sykdommer 
øker i takt med eldrebølgen. I dag utgjør behandlingskostnadene for kroniske sykdommer ca 75% av 
helsebudsjettet, og i de fleste europeiske land øker de totale utgiftene til helse raskere enn landenes 
BNP. (Ref. OECD, Health at a Glance, 2015).  

En betydelig økning av antall eldre og også en betydelig større andel eldre i befolkningen vil kunne 
true hele velferdsmodellen og legge begrensninger på statens muligheter til å investere i andre 
sektorer. Med disse demografiske utfordringene er det viktig at helse ikke bare blir en nasjonal utgift, 
men også en nasjonal inntektskilde. Den nye helseindustrien i Norge som utvikler tjenester, 
velferdsteknologi, diagnostikk og nye legemidler kan bidra til dette. 

Sykdomsbyrde og kostnader for samfunnet  

Ifølge en rapport fra American Cancer Society var den globale kostnaden som følge av de 15 største 
dødsårsakene i verden på om lag 19 000 milliarder kroner i 2008. Dette tilsvarer 5,5 % av verdens 
BNP. Tallene er regnet ut basert på WHOs statistikk over globale dødsårsaker og angir verdien av 
tapte DALY (disability adjusted lifeyears). DALY er et mål på den samlede sykdomsbyrden. Det 
inkluderer både antall leveår som går tapt som følge av sykdommen og antall leveår tapt som følge 
av redusert livskvalitet ved sykdom. Begrepet er svært likt QUALY-begrepet (quality adjusted life 
year) som er mer vanlig brukt i norske studier.  

Ifølge Folkehelseinstituttet (Forskningsbarometeret 2016) er sykdoms- og skadegruppen med høyest 
andel av sykdomsbyrden i Norge toppet av kreft og hjerte-karsykdom. Disse er etterfulgt av muskel- 
og skjelettsykdommer, psykiske lidelser, andre ikke-smittsomme sykdommer, nevrologiske 
sykdommer og diabetes.  

Kreft rammer mange pasienter og enda flere pårørende. I 2014 ble det diagnostisert 31 651 nye 
tilfeller av kreft i Norge og antallet er økende. Kostnaden forbundet med kreftsykdom er estimert til 
ca 15 mrd. per år. Spesialisthelsetjenestens andel utgjorde nesten 90 prosent av disse.  
Legemiddelkostnadene utgjorde ca. 1,7 milliarder kroner i 2014 og utgjorde i underkant av 10 
prosent av kreftkostnadene og 0,6% av de samlede helsetjenestekostnader (Oslo Economics, 
Kreftkostnader i Norge 2016). 

Kreft og nevrologiske lidelser utgjør sammen med sirkulasjonssykdommer, fordøyelse -, muskel og 
skjelettplager 60% av de totale helsekostnadene. (OECD Health at a Glance, 2016). Videre er 
helsekostnadene for de over 85 år seks ganger så høy som for de i aldersgruppen 55-59 år. 

Kroniske sykdommer utgjør allerede en betydelig andel av helsebudsjettet og dersom man ikke 
håndterer risikofaktorene for kronisk sykdom bedre vil utgiftene øke kraftig. Typiske høyinntektsland 
som Norge vil ifølge OECD ha akselerert inntektstap på grunn av sykdom fram mot 2030. 

Lavere inntekter fra olje- og gassnæringen og pensjonsfondet kan bety at husholdningenes 
skattebyrde må stige opp mot 65 prosent i 2060 for å opprettholde dagens nivå på, og organisering 
av, velferdstjenestene (ref. Teknologirådet/SSB/NOU Produktivitetskommisjonen). 

For å opprettholde dagens standard på helse- og omsorgstjenesten, vil vi trenge nye løsninger på de 
demografiske utfordringene og sykdomsbildet som vil påvirke helse- og sosialutgiftene.  



   

Vi må utvide fokuset: Fra å begrense sykdom til å kurere sykdom. Fra kun å utsette døden, til også å 
forbedre livskvalitet og funksjonsevne.  

Finansieringen av helse- og velferdsgodene vil ellers ikke være bærekraftig. Medisiner er en 
kostnadseffektiv innsatsfaktor som ved å forbedre arbeidsstyrkens helse, reduserer kostnadene ved 
produktivitetstap og sykdom. 

 

Ressurser og årsverk – behov for nye løsninger 

Norge bruker relativt sett en liten andel av sine helseutgifter på legemidler (OECD 2016). Samtidig er 
den norske helsetjenesten blant dem som sysselsetter flest helsearbeidere. 

Fig.1 Sysselsetting i Helse- og sosialnæringen 

 

I 2014 var nesten 20 prosent av arbeidsstokken ansatt i helse- og sosialtjenestene. Dette var høyest i 
OECD og var også en økning fra år 2000. Framskrivninger gjort for spesialisthelsetjenesten viser at om 
utviklingen fortsetter som i dag vil det i 2030 være behov for om lag 25 prosent flere årsverk. I 2040 
vil det samme tallet være på nesten 40 prosent. Med en slik utvikling vil sykehusene alene legge 
beslag på en for stor del av tilgjengelig arbeidskraft framover (Helse- og omsorgsdepartementet 
2016, Prioriteringsmeldingen 2017).  

En slik utvikling er verken ønskelig eller mulig for et land som Norge. Svarene på hvordan vi kan få til 
de nødvendige endringene er flere. En del av løsningen vil være å øke produktiviteten i sykehusene, 
men dette vil på langt nær være nok. Samlet sett har derfor Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 



   

konkludert med at «veksten i behovene må møtes med både økte ressurser og økt endringstakt 
framover» (ref. prioriteringsmeldingen 2017).   

Da må omstillingstakten økes sammenliknet med tidligere år. Det vil være krevende å få til, og vil 
stille både helsetjenesten og det politiske systemet overfor store utfordringer. Private leverandører 
av behandlingsteknologi og -løsninger kan og vil være en viktig bidragsyter i omstillingen som må til. 

Muligheter 

I 2015 brukte Norge 10 prosent av BNP på helse. Legemiddelindustrien kan bidra til en mer 
bærekraftig helsetjeneste i framtiden. Gjennom riktig legemiddelbruk og således en mer effektiv 
ressursbruk, vil vi bidra til bedre helse og mer verdier for samfunnet.  

Riktig medisinbruk har hatt stor betydning for økt produktivitet i helsesystemer i hele Europa. I snitt 
representerer medisinbruken mindre enn 15 prosent av de totale helsekostnadene. For Norge er 
dette tallet noe lavere. Litt avhengig av hvordan man regner bruker vi cirka 7 prosent (hvorav det 
offentlige står for omtrent 57 prosent) (OECD 2016). Dette kan synes som et lavt tall da moderne og 
effektive medisiner er en av grunnsteinene i de helsetjenestene som tilbys innen store 
sykdomsgrupper som luftveiskomplikasjoner, diabetes og hjerte- og karsykdom. 

Tidlig og riktig medisinbruk er også viktig for å forebygge sykdom ved at de reduserer behovet for 
mer kostbare behandlinger. Et viktig og godt dokumentert eksempel er forebygging av 
hjertekarsykdom, hvor riktig bruk av medisiner har vist seg både medisinsk og økonomisk gunstig. 
Det er anslått at ved å investere i slik forebygging får man tregangen tilbake i «avkastning». 

Fra kostnad per pille til mer helse per krone 

Investeringen i legemiddelindustriens forskning og utvikling sørger for spennende og viktige 
innovasjoner: Celleterapi, som er starten på en æra for kreftbehandling og mange andre sykdommer, 
genterapi, som åpner dører for framskritt i behandling av cystisk fibrose og Huntingtons sykdom, 
sykdomsmodifiserende behandling av Alzheimer’s sykdom osv. Disse og andre innovasjoner 
representerer håp for mange pasienter.  

Mange legemidler kan redusere kostnader andre steder i helse- og omsorgsektoren, for eksempel 
ved å redusere behovet for sykehus innleggelse, kostbar kirurgi eller lang- tids pleie. (Les mer på s. 
43). For at samfunnet skal høste gevinsten av slike innovasjoner, må systemene være mer fleksible. 
Noen innovasjoner vil kreve tilpasninger av infrastruktur og logistikk, samt fleksible 
finansieringsmodeller. Enhver innovasjon er så god som systemet som leverer den. Maksimal 
pasientnytte av behandlingen krever samarbeid mellom ulike aktører i helsesystemet.  

I dag er helsesystemet fokusert på kostnadene knyttet til innsatsfaktoren, ikke verdien eller de 
faktiske resultatene av behandlingen som blir oppnådd.  

Digitaliseringen av helsesektoren gir muligheter for å få raskere informasjon om utfallet av gitte 
behandlingstiltak tidligere. Denne kunnskapen bør utnyttes til å treffe beslutninger som fokuserer på 
hva man som samfunn får tilbake, gitt investeringen som er gjort. De begrensede ressursene til 
helsetjenester bør allokeres dit resultatene er størst.  



   

Ved en vurdering av totalkostnaden av den aktuelle behandlingen opp mot verdien og nytten denne 
gir for pasient og samfunn, kan vi få bedre ressursbruk i helse- og omsorgssektoren. Vi må slutte å 
betale for suboptimal behandling og praksis, og få finansieringssystemer og takster som gir insentiver 
til tiltak med optimal verdi for pasientene. 

Måling og monitorering av nytteeffekten er avgjørende første steg på veien til et kostnadseffektivt 
bærekraftig helse- og omsorgssystem.  Økende digitalisering, der pasientrapporterte resultater 
registreres, gjør det mulig å få data på hva som faktisk gir de beste resultatene. Denne kunnskapen 
kan utnyttes til en mer effektiv styring, der finansieringen er basert på resultater og oppnåelse av 
bedre helse, snarere enn aktivitetsmåling og kostnadsrammer for innsatsfaktorer. 

Persontilpasset medisin 

Persontilpasset medisin kan forandre helsetjenesten og bidra til en smartere bruk av 
helseressursene. Her benyttes diagnostiske verktøy for å bedre målstyrt behandling og prosedyrer 
tilpasset den enkelte pasient. 

Genteknologi, biologisk kunnskap og molekylær diagnostikk har gitt rom for persontilpassede 
behandlingsteknologier der man målrettet behandler årsaken til sykdom. Konsekvensen av dette er 
at man kan gi bedre behandling til personer som vil ha nytte av den, og unngår unødig behandling av 
pasienter som ikke vil ha effekt.  Videre er man nå i stand til å identifisere og behandle sykdommer 
som man tidligere trodde var umulige å finne en kur for.  

Norge har kompetanse, infrastruktur og helsesystemer egnet for både utvikling og implementering 
av persontilpasset medisin.  Norge bør i større grad ta del i den rivende utviklingen som pågår 
globalt. Vi må være med på kunnskapsutviklingen for å implementere ny teknologi smartere, og på 
den måten styrke egen innovasjonskraft.  

Utviklingen går fort. I 2006 var det 13 persontilpassede medisiner godkjent, i dag er det 140. Mer enn 
40 prosent av nye behandlinger som ble godkjent av amerikanske legemiddelmyndigheter (FDA) var 
persontilpasset medisin. 

Persontilpasset medisin har hatt stor betydning innen kreft, og spesielt for pasienter som har svært 
aggressiv kreft, som for eksempel ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Molekylær- og gendrevet 
behandling er på full fart inn i andre terapiområder også. 

Helsedata er viktig for både utvikling og implementering av persontilpasset medisin. Norge og 
Norden blir sett på som en attraktiv region for persontilpasset medisin på grunn av gode registre og 
biobanker - og muligheten til å sammenstille data på grunn av personnummeret. Denne muligheten 
må Norge gripe. 

Tiltak 

Vi står foran et paradigmeskifte i behandlingen av en rekke sykdommer. Ny behandlingsteknologi gir 
oss muligheten til å redde liv eller til å mestre sykdom med bedre livskvalitet. Den teknologiske 
utviklingen er en nøkkel. 

Norge står foran et veivalg: 



   

- Vi kan velge å se på utviklingen i helse og omsorg kun som økte kostnader for samfunnet og 
handle deretter. 

- Vi kan se på utviklingen som en mulighet for bedre helsetjenester samt vekst og 
verdiskaping. 

Det er størst politisk oppslutning for vekst-alternativet, og helse er stadfestet som et næringspolitisk 
satsingsområde. Da må det store endringer til blant annet når det gjelder digitalisering og 
samhandling med næringslivet.  

Norges deltagelse i forskning og utvikling er avgjørende for god implementering av ny teknologi og 
nye løsninger og for sektorens egen innovasjon. 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. 
 

Kliniske forskningsstudier i samarbeid med næringslivet vil være helt sentralt for implementering av 
bedre og smartere løsninger for helsetjenesten. Industrifinansierte kliniske studier har gjennom 
evalueringer vist seg å ha effekter på økt behandlingskvalitet, økt kapasitet i helsevesenet, er 
forskning, ysselsetting og verdiskaping og besparelser for det offentlige (ref. Verdien av 
industrifinansierte kliniske studier, Menon 2017). 

En handlingsplan for kliniske studier er varslet i stortingsmeldingen om helsenæringen, og denne bør 
inkludere både insentiver og ressurser for å styrke samarbeidet mellom teknologiutviklere og 
sykehusene. 

Kunnskaps- og teknologiutviklingen foregår på en internasjonal arena. Utviklingsmodellene er preget 
av åpenhet, datadeling og samarbeid, noe som vil gi stadig nye grensesprengende resultater som 
omsettes til nye behandlingsmetoder og løsninger for bedre helse.  

God helse er Norges viktigste ressurs for å bevare velferdsstaten og opprettholde 
konkurransekraften.  

Nasjonal helse- og sykehusplan bør styre etter tre overordnede mål: 

1. God helse: Norge skal være blant topp 3 i overlevelsesstatistikk 

- Det må tilrettelegges for økt bruk av ny behandlingsteknologi og gjennomgående 
digitalisering av helsesektoren. Dette er avgjørende for at målet om god helse for 
befolkningen blir nådd. 

- Vi må åpne helse- og omsorgssektoren for mer samhandling med næringsliv og med andre 
sektorer. 

- Det må etableres en nasjonal organisasjon for tilgang til helsedata som bidrar med forsker- 
service. 

- Den offentlige helsetjenesten må få tydelig mandat med tilhørende insentiver og 
rapporteringskrav for å samhandle med næringslivet for å utvikle nye legemidler, nye 
tekniske løsninger og tjenester. 



   

2. Attraktivt marked: Norge skal være blant topp 3 i Europa når det gjelder rask og lik tilgang til nye 
helseløsninger 

- Vi må ha innkjøpssystemer som stimulerer leverandører til økt innovasjon og utvikling av 
effektive og gode helsetjenester.  

- Vi må endre fokuset fra «kostnad per pille» - til «mer helse for hver krone».  
- Allokere ressurser til innovasjon gjennom resultatbaserte oppnåelser: HTA -vurdering, «pay 

for performance»-modeller og/eller pasienttilgangsavtaler. 

3. Økt satsing på kliniske studier og tilgang til helsedata: Norge skal være en attraktiv og 
konkurransedyktig samarbeidspartner for både norsk og utenlandsk industri for kliniske studier 

− Helseforetakene må få ressurser til å bygge opp utprøvingsenheter, med studiesykepleiere, 
prosjektkoordinatorer, utprøvingsledere og servicefunksjoner (eks. lab, radiologi osv.).  

− Det må øremerkes midler til kliniske studier i RHF-ene.  
− God infrastruktur og tilgang til helsedata er avgjørende, herunder 

molekylærbiologiske/genetiske markører. Man må få på plass nasjonale, validerte systemer 
for gensekvensering.  

− Tilstrekkelig med ressurser for å sikre datakvalitet inn i registrene må på plass i tillegg til 
harmonisert håndtering av GDPR-direktivet fra de ulike registereierne. 

− Andre konkurransefremmende tiltak vil være gensekvensering av eksisterende 
populasjonsbiobanker  
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