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Til:  Stortingets Helse- og omsorgskomité 

Fra:  Legemiddelindustrien (LMI) 

Dato:  12. oktober 2022 

 

 

Høring om statsbudsjettet for 2023 
 

I høringen med komiteen vil Legemiddelindustrien (LMI) ta opp følgende saker: 

 

Videreutvikling av Nye metoder (Budsjettproposisjonen kap. 11 samt budsjettkap. 745 

Folkehelseinstituttet (FHI) og kap. 746 Statens legemiddelverk (SLV))  

Systemet for Nye metoder skal sørge for en ordnet og likeverdig innføring av nye legemidler i 

spesialisthelsetjenesten. Som komiteen vil være kjent med ble systemet i fjor evaluert av Proba 

samfunnsanalyse.  

Evalueringen viste blant annet at Norge innfører nye legemidler senere enn andre land. En fersk 

analyse viser at viser tidsbruken gjennom systemet for Nye metoder var hele 414 dager fra et 

legemiddel har fått en markedsføringstillatelse fra europeiske legemiddelmyndigheter til de blir 

tilgjengelig for norske pasienter. Til sammenligning bruker Tyskland 133 dager, Danmark 176 

dager, og Sverige 261 dager.1 Dette viser at norske pasienter får senere tilgang til nye innovative 

behandlinger enn pasienter i land som det er naturlig å sammenligne seg med. 

Sett fra leverandørenes side har systemet en særlig utfordring med lang og uforutsigbar 

saksbehandlingstid hos Legemiddelverket. Legemiddelverket har som mål at deres 

saksbehandlingstid skal gjennomføres i løpet av 180 dager, i tråd med EUs transparensdirektiv. 

Men slik er det ikke. LMIs medlemmer opplever at det kan ta hele seks måneder og i noen tilfeller 

opp til ett helt år før de får tildelt en saksbehandler. Leverandørene får ikke vite når 

saksbehandlingen starter, noe som gir en svært uforutsigbar prosess.  

Det er altså nødvendig at det tas grep for å forbedre systemet. Det er derfor positivt at det i 

budsjettforslaget foreslås å styrke både SLVs og FHIs metodevurderinger med 10 millioner kroner 

hver. Dette er en helt nødvendig styrking for at systemet skal kunne oppfylle de målsetningene som 

man har for medisintilgang i Norge. Det er også positivt at bevilges 6 mill. kroner til styrking av 

internasjonalt samarbeid, blant annet det europeiske arbeidet knyttet til Health Technology 

Assessment (medisinske metodevurderinger).  LMI vil derfor oppfordre komiteen til å støtte disse 

forslagene. Det er viktig å ha en sterk faglig legemiddelmyndighet som har tilstrekkelig kapasitet og 

som stadig videreutvikler kompetansen på et fagområde som er i rask utvikling. Samtidig bør 

komiteen kunne stille forventninger til at budsjettbevilgningen vil føre til reelle forbedringer i 

norske pasienters tilgang til ny legemiddelbehandling  

 

Legemiddelberedskap (kap. 702) 

I budsjettproposisjonen er det prisverdig nok en omtale av legemiddelberedskap. Som 

Koronakommisjonen slo fast, så var Norge ikke godt nok rustet til å møte en pandemi med hensyn 

til legemiddelberedskap. Helsemyndighetene har selv konstatert at det var store svakheter ved 

 
1 EFPIA Patients W.A.I.T. Indicator 2021 Survey: https://www.efpia.eu/media/676539/efpia-patient-wait-
indicator_update-july-2022_final.pdf  
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beredskapen, og kommisjonen fant bl.a. at ansvarsforholdene i norsk legemiddelberedskap bør 

avklares. LMI slutter seg til Kommisjonens vurderinger. Legemiddelberedskapen må bli mer robust 

for å møte nye pandemier. Sentralt her står beredskapslagring og muligheter til å sikre at kritiske 

legemidler som er i Norge forblir i Norge når det oppstår internasjonale pandemier eller andre kriser 

som kan føre til vareknapphet. Høsten 2019 var forslag til å styrke Legemiddelverkets hjemler med 

hensyn til bl.a. omsetningsrestriksjoner, rasjonering og elektronisk tilgang til grossistenes lagre på 

høring. Pandemien har vist at det er behov for at denne typen tiltak inntas i regulær lovgivning og 

ikke bare i Koronalovgivningen. Det er derfor positivt at Regjeringen nå varsler at dette skal følges 

opp med en egen lovproposisjon. Dette må følges opp med mer robuste beredskapslagre og 

tydeligere ansvarsforhold mellom myndighetene. Videre bør komiteen støtte den foreslåtte 

bevilgningen på 110,6 millioner kroner til beredskapslagring av legemidler. 

LMI mener at Norge bør kunne utnytte potensialet bedre for økt verdiskaping, eksport og 

sysselsetting ved å tilrettelegge for produksjon av kritisk viktige legemidler i Norge, som vaksiner, 

antibiotika og råstoff til legemidler. Stortinget bør imøtese hvordan regjeringen vil arbeide for å 

oppfylle målet i Hurdalsplattformen om å etablere et nasjonalt senter for utvikling og produksjon av 

vaksiner og biologiske legemidler. 

For å sikre tilgang til antibiotika vi trenger i klinisk praksis, bør markedet gjøres mer attraktivt for 

leverandørene. En garantiordning som allerede er pilotert i Sverige, og som er foreslått i 

mulighetsstudien for nasjonal produksjon av antibiotika, bør etter LMIs mening innføres.  

 
Voksenvaksinasjonsprogram 

Stortinget fattet i februar 2021 et vedtak der regjeringen ble bedt om å utrede hvordan et 

voksenvaksinasjonsprogram kan gjennomføres, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte 

(vedtak 645 (2020-2021)). LMI mener at dette vedtaket burde ha blitt fulgt opp gjennom 

statsbudsjettet for 2023. Vi mener at det er viktig at det innføres et voksenvaksinasjonsprogram, og 

vi savner at det ikke er foreslått midler i neste års budsjett til innføring av et slikt program. Vi viser 

her til at FHI allerede i 2018 presenterte sitt forslag til hvordan et slikt voksenvaksinasjonsprogram 

kan innføres. 

Regjeringens foreslåtte bevilgning til Covid-19-vaksiner og vaksinasjon i statsbudsjettet for 2023 

anerkjenner vaksiners plass i folkehelsen. LMI støtter disse bevilgningene. En vaksinert befolkning 

vil i mindre grad belaste helsesystemet og gjøre samfunnet mer robust i møte med nye 

helseutfordringer. Det mener vi tilsier at man også bør gå videre med planene for innføring av et 

voksenvaksinasjonsprogram nå. 

 


