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HVORDAN KAN VI ØKE 

ANTALL OG KVALITET 

PÅ KLINISKE STUDIER 

PÅ NORSKE SYKEHUS?



Agenda

• Disclosure

• Hva er kliniske studier, faser og tall fra Norge

• Menon rapport

• Politiske initiativ, HOD og NORCRIN

• Persontilpasset medisin og Helsedata

• Konklusjoner



2019- Medical Strategy Lead Oncology Merck, Nordics and Netherlands
2013-19 Medical Director Abbvie
2006-13 Head of Clinical Research, Medical Director GSK
1990-2013 Professor ll UiB
1991-2006 Director National Cancer Screening Norway
1990-91 Visiting professor Harvard Medical School
1984-90  The Cancer Registry of Norway
1983-84 Forensic medicine UiO
1979-83 Pathologist PhD Haukeland University Hospital

2017-Head of Oslo Cancer Cluster (OCC) Election Committee
2013-2017 LMI, Head R&D
2015-Bergen Biomedical, board member
Blog www.dagensmedisin.no

Disclosure Steinar Thoresen
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Industry and academia-clinical studies

Close to 100 % av all drugs and vaccines are developed and brought to the
patients by the industry (often in collaboration with academia)

It could take 10-15 year and cost 1-2 bill Euros to bring a molecule to the patients

Industry tends cut in-house R&D and  to develope molecules in collaboration with academia

Phase 2 and 3 studies tend to be have shorter follow-up and including fewer patients than 
previous; phase 4 studies will be of more importance in the future ( real-life data, HE and bio-
markers)

Nordic Countries) have a opportunity to play an important role; 11-digit unique ID, large 
national registries and several high-standard biobanks. 
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Antall meldte kliniske studier til SLV Antall meldte kreftstudier til SLV



Kliniske studier





More than 7000 new assets under developement
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Kilde: Health Advances analysis, Adis R&D Insight Database, March 2015, compiled by 
PhRMA
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Viktigheten av kliniske studier – her må Norge satse   
1. Økt behandlingskvalitet

a) Tilgang på nye og bedre medisiner 6-7 år før markedstilgang

b) Helsepersonell oppgir at kliniske studier har gitt grunnlag for endring av klinisk praksis

2. Økt kapasitet til helsevesenet 

a) 277 millioner overføres til helsevesenet årlig fra legemiddelindustrien gjennom kliniske 

studier 

b) Muliggjør annen forskning/investering

3. Økt forskning

a) kompetanseoverføring

4. Sysselsetting og verdiskaping

a) FoU aktivitet i Norge skaper verdien for 4 milliarder kroner. 2/3 av dette knyttes direkte 

til studier – inntekter til statskassen

5. Besparelser for det offentlige 

a) Erstatter normal behandling tilsvarende 54 mill. kroner per år Menon, Verdien av 
industrifinansierte kliniske studier 



Utfordringer for kliniske studier 



Ny Stortingsmelding 
om helsenæring

Handlingsplan for 
kliniske studier

Vi har vært gjennom store politiske prosesser 
Politisk ambisjon for kliniske studier 



Oppdragsdokument 2018
Et viktig styringssignal 

- prøverapportering på antall pasienter som deltar i kliniske behandlingsstudier i 
helseforetakene

- nasjonalt system for måling av innovasjonsaktiviteten i helseforetakene 

- utrede og pilotere en totalkostnadsmodell for eksternt finansierte 
forskningsprosjekter

- Tidligere: styrke utprøvningsenhetene 

Kommer 2019: 

RHFene vil i 2019 få i oppdrag å utrede muligheten for økt samarbeid gjennom et 
mer formalisert partnerskap med industrien, for å understøtte NorCRIN som 
nasjonalt nettverk og inngangspunkt (one-stop-shop) til kliniske studie i Norge. 



Norsk helse- og omsorgstjeneste skal være en attraktiv 
samarbeidspartner for norsk og internasjonalt næringsliv

• Handlingsplan for kliniske studier

• Etablere En vei inn for kliniske studier og utvikle en partnerskapsmodell (gjennom 

NORCRIN)

• Innføre indikator for kliniske studier – del av resultatbasert finansiering av 

forskning i spesialisthelsetjenesten

• Innføre indikator for innovasjon i spesialist helsetjenesten

• Utvikle flere verdensledende fagmiljøer



Helsedata – et viktig verktøy i legemiddelutviklingen 

«Helseregistrene våre gir mulighet til å gjøre registerbaserte kliniske studier som få 
andre land har mulighet til.»

«Bedre tilgang til data vil i kombinasjon med nye metoder innenfor kunstig intelligens 
kunne forbedre og effektivisere legemiddelutvikling og oppfølging på flere måter.»

«Norge kan ha konkurransefortrinn når det gjelder slike studier. Det offentlige bør 
utnytte potensialet og være en attraktiv samarbeidspartner for industrien.»

Tiltak:

• Etablere en helseanalyseplattform – forenkle tilgang til helsedata

• Styrke koblingen mellom RWD og kunnskapsbehovene identifisert i Nye metoder



Virkelighetsbilde 
Utfordringer for legemiddelindustrien 

 Gap mellom politisk ambisjon og konkret handling 

 Offentlige tiltak og initiativ ikke tilpasset industriens behov

 Kultur utfordringer

 Ildsjeler som tilrettelegger for industristudier  

 Ikke bærekraftig på sikt

 Ikke prioritert av ledelsen på sykehus/avdeling

 Mangel på dedikerte ressurser 

 Ikke i tellekantene

 Ingen incentiver 



Den dyreste behandlingen er den som ikke virker 

• Fremskritt i genetisk testing, immunologisk 

forståelse og molekylærbiologisk kunnskap 

endrer måten vi behandler sykdom på 

• Rask utvikling

• Tverrfaglighet er essensielt 

• Norge har fortrinn: helsedata og biobanker 

• Implementering i norsk helsevesen? 



Opportunities
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Fremtid for kliniske studier i Norge?

• Politisk vilje

• Sykehusledelse må bidra

• Godkjenningsordninger og rammeverk for avtaler etc.

• Kunnskapspersoner, spesielt «feasibility»

• Resurser og tellekanter

Tilrettelegging

• Leveranse: Godkjenninger, papirarbeid, pasienter, oppfølging

• Tid; Dedikert tid fra involverte

• Resurser; Kloke holder, kvalitet

• Kostnad: Norge er et høykostland

Forutsigbarhet

• Lokale kontor må fremheve Norge

• Fremme gode Norske historier, gode Norske ordninger, gode klinikere

• Små kompliserte studier?

• Registerstudier, Real World Evidence?

Eget innsalg
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Foretakene og industrien må dra samme vei


