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Notat  
 
Til: Nærings- og fiskeri departementet og Helse- og omsorgs departementet 
 
Fra: LMI, Legemiddelindustrien 
 
Dato: 22.09.2022 
 

LMIs innspill til topplederseminar om helsenæringen 
 

Vi takker for muligheten til å gi innspill til hvordan helsenæringen kan styrkes. Vi vil fokusere på 
følgende punkter: 

1. Helseindustri som satsing i norsk eksportstrategi 
2. Verdiskaping fra bruk av helsedata: bedre helse, fremragende forskning og økt innovasjon og 

næringsutvikling 
3. Anskaffelser: Vi må ta i bruk teknologi og produkter som fremmer en bærekraftig utvikling av 

helsetjenestene. 
 
Bærekraftig helseindustri med produksjon i Norge 

Med tanke på norsk ekspertise, globale behov og nasjonal beredskap, bør helseindustri være en av 
de åtte næringene regjering satser på for å doble norsk eksport. 
 
Forutsetningene ligger der: 
Helsenæringen eksporterer for over 27 milliarder årlig allerede i dag 

• vi har ekspertise på moderne vaksine-teknologi — den samme som brukes av Pfizer for å lage 
COVID-vaksinene —som kan brukes til nasjonal produksjon eller til utvikling av nye, 
banebrytende behandlinger innenfor kreft og andre genetiske sykdommer.  

• Vi har bedrifter som er i front i produksjon av celleterapi 
• Vi har ferdigvareprodusenter som kan bidra til antibiotikaproduksjon 
• Vi har en full verdikjede innen produksjon i det raskt voksende radiofarmasi feltet 

 

Helseindustri handler om kunnskapsintensive arbeidsplasser og globale eksportmarkeder. Derfor er 
samspillet mellom akademia, de norske oppstartselskapene og de globale aktørene avgjørende for at 
vi skal lykkes. Innovasjon er et viktig motstykke til høyt norsk kostnadsnivå. Støtte til teknologisk 
forskning, prosessinnovasjon tilpasset legemiddelutvikling må prioriteres 

Tiltak 

- Eksisterende virkemidler for forskning, innovasjon og infrastruktur må brukes målrettet for å 
understøtte verdikjedene der vi har etablerte bedrifter og bedriftssatsinger (dette vil utløse 
investeringer fra bedriftene og tiltrekke privat kapital) 

- Det bør lages en handlingsplan for økt produksjon av helseprodukter for eksport. 
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- Norske myndigheter tar grep for å sikre at tilgangen på industriell farmasøytisk kompetanse er 
tilstrekkelig god i fremtiden  

- anvendt industriell farmasi/organisk syntese, bioteknologi, bioprosessteknologi, 
kjemiteknikk, nedstrøms teknologi, digitalisering og automatisering 

- Aktørene i økosystemet må måles på innovasjons- og næringsutviklingsaktiviteter og 
premieres for offentlig –privat samarbeid 

- Aktørene i økosystemet må tilrettelegge for simulering og testing av nye tjenester og 
produkter 

Internasjonalisering og eksport 

Sikre at Helsenæringen blir én av Norges større strategiske eksportsatsinger ref. regjeringens nye 
eksportstrategi «Hele Norge eksporterer». 

Med tanke på norsk ekspertise, globale behov og nasjonal beredskap, bør helseindustri være en av de 
åtte næringene regjering satser på for å doble norsk eksport. 

• Forutsetningene ligger der, og vi har gryteklare verdikjeder som er klare til å skalere: 

• Vi har ekspertise på moderne vaksine-teknologi som kan brukes til nasjonal 
produksjon eller til utvikling av nye, banebrytende behandlinger innenfor kreft og 
andre genetiske sykdommer.  

• Vi har bedrifter som er i front i produksjon av celleterapi, vi har utviklingsbedrifter og 
ferdigvareprodusenter som kan bidra til antibiotikaproduksjon, og en full verdikjede 
for produksjon i det raskt voksende radiofarmasi feltet 

• Ikke minst har vi store investeringer fra nasjonale og globale selskaper innen fiskehelse 

Tiltak: 

- Eksisterende virkemidler for forskning, innovasjon og infrastruktur må brukes målrettet for å 
understøtte verdikjedene der vi har etablerte bedrifter og bedriftssatsinger (dette vil utløse 
investeringer fra bedriftene og tiltrekke privat kapital) 

- Eksportfinansierings instrumenter må tilpasses og helseindustriens lange utviklingstid, og 
marked/kunde-forhold 

- Fremme nødvendigheten av et hjemmemarked og referansekunder for å sikre internasjonal 
konkurransedyktighet for norske helsenæringsbedrifter 

 

Bruken av helsedata skaper verdier langs flere akser: 

- Bedre helse, Fremragende forskning, Innovasjon og næringsutvikling, Kunnskap og innsikt 

LMI er bekymret over at vi ikke evner å ta ut gevinsten sekundærbruk av helsedata gir. 

For å høste disse verdiene, forutsettes det at det tilrettelegges for interaksjon og samspill mellom 
aktørene på tvers av sektorer: Næringsliv, akademia, helsetjenesten, myndigheter og 
pasienter/brukere. 

Tiltak:  
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- Det må tilrettelegges for god koordinering og godt samspill mellom aktørene i økosystemet 
knyttet til kunnskapsgenering av helsedata.  

- De ulike systemeierne må ha et forpliktende ansvar for å bidra til gevinstrealiseringen ved 
sekundærbruk av helsedata, både når det gjelder bedre helse, innovasjon og 
næringsutvikling samt å fremme helseforskningen.   

- E-helse bedrifter må få samme tilgang til helsedata som offentlige forsknings aktører. 
- Datafangsten fra pasientene må følge pasientenes behandlingsforløp. 

 

Hjemmemarked, anskaffelser og innovasjon 

Det handler om å bruke hjemmemarkedet og stimulere offentlig innkjøpsordninger til å fremme 
forskning, innovasjon og produksjon samt sikre flere leverandører til det norske markedet. 

Offentlige helsetjenester må bruke anskaffelser strategisk for å sikre bærekraft i tjenestene og samtidig 
bidra til innovasjon og næringsutvikling i Norge.  

Norge har, takket være høye investeringer (ligger på 5. plass i OECD) en god kvalitet på 
helsetjenestene. Men, mesteparten av budsjettet går til drift og ansatte, og relativt mindre andel til 
teknologi og legemidler. 

Med økende etterspørsel etter helsetjenester- som er forventet, vil ikke en fortsatt investering i 
bemanning være bærekraftig. Vi er nødt til å anskaffe ny teknologi og nye metoder som forebygger 
sykdom, som bidrar til desentralisert behandling, som bidrar til bedre mestring av egen sykdom og 
som kan bidra til at pasienter med kronisk sykdom kan leve produktive liv. 

 

Tiltak: 

- Det må tilrettelegges for testfasiliteter og kliniske studier 

- Det må etableres forutsigbare implementeringsprosesser som er tilrettelagt for innføring av 
ny teknologi. (Kunstig intelligens og algoritmer, Persontilpasset medisin, diagnostikk, 
forebyggende behandling) 
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