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oppheves, vil det bety at «oppskriften» 
på hvordan produktet lages blir offent-
liggjort og kan kopieres og lages av andre. 
Legemiddelindustrien ønsker at vaksiner 
er rettferdig, raskt og riktig fordelt over 
hele verden. Fjerning av patenter vil løse 
lite av dette, men heller sette prosessen 
med å vaksinere hele verdens befolkning, 
i fare.

Oppheving risikerer å være til hinder 
og forstyrre verdikjedene til allerede 
etablerte produksjonssteder.

 
HVIS IKKE-LISENSIERTE produksjonsfa-
siliteter, som kan ha mindre kapasitet, 
eller krav til sikkerhet og kvalitet, skal 

begynne å konkurrere om allerede lite 
tilgjengelig råstoff, vil det være utfor-
drende for den globale forsyningen av 
vaksiner av topp kvalitet. Hvis bare én av 
de 280 komponentene i Pfizers vaksine 
blir utilgjengelig, må hele produksjonen 
stoppe.

Samtidig vil dette øke risikoen for 
dårlige, og i verste fall falske, vaksiner 
på markedet. Produksjonslokaler må 
gjennom grundig testing av myndigheter 
og eksterne kontrollører for å forsikre 
den livsviktige kvaliteten og sikkerheten 
på vaksinene. Hvem tester lokalene og 
utstyret til de ikke-lisensierte produk-
sjonsenhetene? Og hvordan sikrer vi at 
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 ■ OPPHEVING AV VAKSINE-PATENTER

L
egemiddelindustrien støtter 
problemstillingen om at vaksi-
nasjon over hele verden går for 
sakte, men vi mener at paten-
toppheving skyter på feil blink. 
Flaskehalsene for økt tilgang 
til vaksiner for hele verdens 
befolkning er tilgang til råstoff 

og godkjente, trygge og høyteknologiske 
produksjonslokaler som kreves for vak-
sineproduksjon. Det produseres allerede 
for fullt – over hele verden.

Det stilles, med rette, enorme krav til 
sikkerhet og teknologi for å produsere 
COVID-vaksinene. Bare i Pfizers vaksine 
er det 280 forskjellige komponenter 
fra hele verden som skal settes sammen 
under svært regulerte og kontrollerte 
former. Det krever høyteknologisk utstyr 
og kompetanse. Man kan ikke bare ringe 
Coca-Cola og spørre om man kan låne 
deres fabrikker.

 
DET ER VANSKELIG Å SE FOR SEG at det 
skal eksistere et vesentlig antall fabrik-
ker som har de høyteknologiske og 
trygge fasiliteter som kreves for denne 
type vaksineproduksjon, og som per i 
dag ikke allerede produserer for fullt på 
lisens fra selskaper som eier patentene. 
Vi i industrien kjenner hvert fall ikke til 
noen. Så hvis det er noen der ute som 
sitter og tviholder på et brannsluknings-
apparat mens et helt hus brenner, er det 
i beste fall svært uansvarlig om de ikke 
har kontaktet selskaper for å få betalt for 
og produsere på lisens for dem som eier 
patenter.

 
LEGEMIDDELSELSKAPENE som har 
utviklet COVID-vaksinene har jobbet på 
spreng med å utvide produksjonskapasi-
teten i lang tid, og har blant annet inngått 
samarbeid med mange konkurrerende 
selskap for å kunne utnytte all ledig pro-
duksjonskapasitet. Produksjonssteder 
uten tilstrekkelig kvalitet blir luket bort i 
denne prosessen.

Resultatet av denne innsatsen ser vi 
blant annet ved at Pfizer bare i løpet av de 
siste månedene har klart å styrke sin pro-
duksjonskapasitet fra litt over en milliard 
doser i 2021 til langt over to milliarder 
doser. Vi bør nå fokusere på å gjøre mer 
av det som virker, fremfor å sette denne 
produksjonsveksten i fare.

 
HVIS PATENTER PÅ COVID-vaksiner 

Diagnosen er riktig: Verden trenger flere  
coronavaksiner raskt, men medisinen er feil. 
Oppheving av patenter kan tvert imot gi færre 
vaksiner og samtidig true kvaliteten og sikker-
heten og dermed føre til økt vaksineskepsis.
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si din mening på 
dagbladet.no 
Dagbladet forbeholder 
seg retten til å distribuere 
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 KamP Om rÅVarEr: Hvis ikke-lisensi-
erte produksjonsfasiliteter, kanskje med 
mindre kapasitet, sikkerhet og kvalitet, 
skal konkurrere om allerede lite tilgjen-
gelig råstoff, vil det være utfordrende 
for en global forsyning av vaksiner av 
topp kvalitet, skriver innsenderen. Foto 
fra Biontech/Pfizers anlegg i tyskland: 
Christian Charisius / aP /NtB

«HVIS BARE  
ÉN AV DE 280 
KOMPONENTE-
NE I PFIZERS 
VAKSINE BLIR 
UTILGJENGE-
LIG, MÅ HELE 
PRODUKSJO-
NEN STOPPE.»   

ikke rene forfalskninger kommer inn i 
de vanlige forsyningslinjene når det blir 
mer uoversiktlig hvem som produserer? 
Allerede i dag er ett av ti legemidler som 
selges, falske.

Kina er verdensledende i salg av 
piratkopier og de selger ikke i vestlige 
land, men i de landene hvis dette tiltaket 
er ment for å hjelpe: utviklingsland. 
Hvor kapasiteten til å følge opp effekt, 
eller mangel på effekt og bivirkninger er 
minimale. Er det noe verden virkelig ikke 
trenger nå, så er det at tiltroen til vaksine-
ne synker ytterligere.

 
NÅR MÅLET ER Å ØKE tilgangen til 

vaksiner globalt, finnes det en langt 
bedre løsning som ikke vil gjøre kam-
pen mot COVID enda vanskeligere. 
Hvis verdenssamfunnet ønsker å se på 
tilnærmingen til patentsystemet, så 
burde det gjøres under stabile former 
og ikke som en ad-hoc-løsning under 
pandemi hvor det kreves mest mulig 
forutsigbarhet.

Det viktigste vi kan gjøre for å vinne 
kampen, er at vi samarbeider om å 
etablere flere produksjonsfasiliteter som 
deretter kan inngå produksjon for selska-
per med etablerte verdikjeder, trygge og 
kvalitetssikrede rutiner og med kunn-
skapen som kreves.

 ■ INNLEGG

ER MDG 
EN SEKT?
Ifølge MDG finnes det bare 
én sannhet i klima- og mil-
jøsaken, og den er det MDG 
som ivaretar. Men det verste 
er skremselspropagandaen 
og dommedagsprofetien de 
grønne bedriver.

I hele mitt yrkesaktive liv som prest 
har jeg kjempet mot religiøs sekteris-
me og fanatisme. Jeg har sett hvordan 
religiøse sekter i egne øyne represen-
terer den eneste riktige sannhet – og 
hvordan fanatismen ofte særpreges 
av ekstreme meninger.

 
ET ANNET TYPISK TREKK ved de 
religiøse sektene er forkynnelsen av 
fortapelse og endetid. Dommedags-
profetene har funnet sitt hjem i den 
religiøse sekterismen og skremslene 
om helvete og evig pine er sektenes 
evangelium.

De fleste sekter er utrolig eks-
kluderende og lite tolerante overfor 
annerledes troende. Sektenes ledere 
opphøyer seg gjerne til sannhets-gu-
ruer som fordømmer alle avvikende 
meninger og holdninger.

 
MILJØPARTIET DE GRØNNE (MDG) 
har elementer i seg som minner meg 
mye om en religiøs og fanatisk sekt. 
Det virker som at MDG alene eier 
sannheten om klima- og miljøsaken 
i vår tid. Budskapet er ekstremt og 
ensidig med kamp mot blant annet 
kjøttforbruk, bensin- og dieselbiler, 
økonomisk vekst, flyreiser og fortsatt 
olje- og gassaktivitet. De bryr seg lite 
om hva folket mener, men trumfer 
igjennom eksempelvis sykkelveier i 
Oslo mot bydelenes ønsker.

De som ytrer en viss klimaskepsis 
i det offentlige rom blir raskt fordømt 
og irettesatt som «vranglærere». Iføl-
ge MDG finnes det bare én sannhet i 
klima- og miljøsaken, og den er det 
MDG som ivaretar.

 
MEN DET VERSTE MED MDGs 
sekterisme er skremselspropagan-
daen og dommedagsprofetiene de 
grønne politikerne bedriver. Her går 
de de religiøse sektene en høy gang 
i å skremme folk med både jordens 
undergang og fortapelse.

Jeg har lenge argumentert for at 
religiøs sekterisme og fanatisme 
må erstattes av åpenhet, toleranse 
og mangfold. Det finnes ikke bare 
én sannhet og én vei, og ingen kan 
skremmes til tro og overbevisning.

 
JEG VIL UTFORDRE MDG til å legge av 
seg sin rettroenhet og fanatisme og 
innse at sekterisme og dommedags-
profetier ikke er veien å gå for å skape 
en mer rettferdig og klimavennlig 
verden.

 ■ KLIMASAKEN
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