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Forord 
 

De regionale helseforetakenes vurderinger og anbefalinger 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ga i 2019 oppdrag til De regionale helseforetakene (RHF) om 
å samarbeide med næringslivet om å utrede hvordan NorCRIN (nettverk mellom de kliniske 
forskningsstøtteenhetene ved universitetssykehusene), kan kobles tettere til næringslivet gjennom 
en partnerskapsmodell. Utredningen er gjennomført i samarbeid med næringslivet, og 
representantene fra helseindustrien har uttrykt tilfredshet med at de var bredt representert i 
arbeidsgruppen og innspillsmøter.  
 
De regionale helseforetakene ser del 1 av denne utredningen som svar på oppdraget fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. Del 2 er ikke uttrykk for RHF-enes felles forståelse av områdene som 
omtales, men beskriver den bredt sammensatte arbeidsgruppens synspunkter på utfordringsbildet, 
mulige fortrinn Norge har, og hvilke forutsetninger som er viktige for at industri og helseforetak i 
fellesskap kan lykkes. Arbeidsgruppens oppfatning har vært at dette var nødvendig grunnlag for å 
kunne foreslå og vurdere partnerskapsmodeller.  

Arbeidsgruppen har påpekt at etablering av en partnerskapsmodell kun er en av flere forutsetninger 
for å få flere kliniske studier til Norge. I følge rapporten er arbeidsgruppen, brukerrepresentanter og 
konserntillitsvalgte omforente i at det er behov for mer ressurser i klinikken for å få til bedre 
forskningssamarbeid. Økonomiske konsekvenser av dette og mulig finansiering er imidlertid ikke 
drøftet i utredningen. Det er heller ingen konkrete forslag til hvordan industrien skal bidra med 
ressurser til å fremme forskningssamarbeidet. 

Når det gjelder selve oppdraget, som innebærer å utrede hvordan NorCRIN kan kobles tettere til 
næringslivet gjennom en partnerskapsmodell, har fagdirektørene som styringsgruppe vurdert de tre 
skisserte modellene i del 1, kapittel 2. Alternativene er en partnerskapsmodell organisert som del av 
NorCRIN (modell 1), eller som en nasjonal juridisk enhet, et rettssubjekt, som ivaretar alle kliniske 
studier på oppdrag fra industrien (modell 2 og 3).  

De regionale helseforetakene er kjent med at arbeidsgruppen ikke ble enige om hvilken av 
partnerskapsmodellene som er mest hensiktsmessig i Norge. Helseforetakenes representanter 
ønsker en nettverksmodell med kobling til og videreutvikling av NorCRIN. Industrirepresentantene 
foretrekker en partnerskapsmodell som egen juridisk enhet og med et styre hvor industrien får stor 
plass. Sistnevnte modell vil bryte med styringslinjene i spesialisthelsetjenesten.  

De regionale helseforetakene anbefaler ikke en partnerskapsmodell som bryter med eksisterende 
styringslinjer i spesialisthelsetjenesten og anbefaler modell 1, fordi denne partnerskapsmodellen 
også best dekker behovene som er adressert i utfordringsbildet. Det kan også være flere forhold i 
Danmark enn oppbyggingen av Trial Nation som kan ha hatt betydning for at Danmark har lyktes med 
å få flere kliniske studier. Det må også tas hensyn til ulikheter mellom Danmark og Norge i geografi 
og tilstedeværelse av legemiddelindustri, når en norsk partnerskapsmodell skal utvikles. I tillegg 
ivaretar allerede NorCRIN oppgaver som er lagt til Trial Nation i Danmark.  
 

I denne utredningen pekes det på den danske modellen Trial Nation, som er et resultat bl.a. av sterk 
og kontinuerlig støtte fra den danske life science-sektoren. Innovasjonsfondet i Danmark bevilget 
dessuten initialt midler til initiativet. I en norsk modell innlemmet i NorCRIN, vil deler av den 
planlagte aktiviteten allerede være finansiert av Forskningsrådet og universitetssykehusene via 
NorCRIN gjennom arbeidspakke 12. Samtidig er det i kapittel 3 beskrevet at en slik løsning vil kreve 
ressurser utover dette.  Det forventes at industripartnerne bidrar i vesentlig grad med ressurser inn i 
samarbeidet.  
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Videre er det i rapporten pekt på hvem som kan delta i en styringsgruppe, men som nevnt over er 
det ikke drøftet hvordan en norsk modell skal finansieres. NorCRIN er i dag finansiert både av 
Forskningsrådet og universitetssykehusene, men det er ikke avklart hva de ulike interessentene eller 
samarbeidspartnere skal bidra med av ressurser inn i partnerskapsmodellen. Det gjelder både 
finansiering av arbeidet i NorTrials/NorCRINs AP12 med å etablere en koordinerende enhet og 
finansiering av etablering og drift av eventuelle forskningssentre (NorTrials sentre).  

 

De regionale helseforetakene ser det som hensiktsmessig at videre arbeid og utvikling av en 
partnerskapsmodell skjer i regi av NorCRIN. Slik kan en modell operasjonaliseres med forankring i 
styret for NorCRIN og innenfor den eksisterende kontrakten med Forskningsrådet. Dette arbeidet bør 
også innebære en konkretisering av hvordan NorTrials kan finansieres.   

 

 

Henrik Sandbu 

Fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF 

 

 

Geir Tollåli 

Fagdirektør, Helse Nord RHF 

 

 

Baard-Christian Schem 

Fagdirektør, Helse Vest RHF 

 

 

Jan Frich 

Viseadministrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF 
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Sammendrag  

 

Bakgrunnen for denne utredningen er at det i Norge over flere år har vært en nedgang i antall 
kliniske studier. Myndighetene beskriver et behov for økt klinisk forskningsaktivitet i Norge. De har 
satt som mål at antall kliniske behandlingsstudier skal øke, og at deltakelse i kliniske studier 
(inkludert utprøvende behandling) skal være et tilbud til pasienter.  

Oppdraget innebærer å utrede hvordan NorCRIN, det etablerte og finansierte nasjonale nettverket 
mellom forskningsstøtteenhetene ved landets universitetssykehus, kan kobles tettere til næringslivet 
gjennom en partnerskapsmodell. Premisser for valg av partnerskapsmodell er drøftet, og ulike 
modeller er beskrevet og vurdert i del 1 (kapittel 2) i rapporten. 

En bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter fra helseforetak, helseindustri og andre, 
har diskutert utfordringsbildet i Norge i dag, hva som er gjort i Danmark og hvilke forutsetninger som 
er viktige for at industri og helseforetak i fellesskap kan lykkes med å få flere kliniske studier til Norge 
og spesielle fortrinn Norge har. Dette er beskrevet i del 2 (kapittel 3-6) i rapporten og har vært 
grunnlag for forslagene til partnerskapsmodeller som presenteres.  Arbeidsgruppen påpekte tidlig i 
arbeidet at etablering av en partnerskapsmodell kun er en av flere forutsetninger. Andre nødvendige 
forutsetninger er tilstrekkelig kapasitet til gjennomføring av kliniske studier i helseforetakene, kultur 
og rammevilkår for samarbeid med industrien, profesjonelle prosesser for å ivareta feasibility-
forespørsler, samt internasjonal promotering av forskningsområder og infrastruktur der Norge har 
fortrinn. 

I henhold til oppdraget har arbeidsgruppen tatt utgangspunkt i den danske partnerskapsmodellen, 
Trial Nation. Modellen er basert på gjensidige forpliktelser mellom industri og helseforetak og er 
organisert som et eget juridisk subjekt. Sundhedsministeriet, Erhvervsministeriet, de fem regioner og 
life science-virksomheter er medlemmer og finansieringskilder, og representert i styret. I den danske 
modellen er det lagt betydelig vekt på at industri og helsevesen har felles eierskap til og styring av 
Trial Nation, som har ulike oppgaver knyttet til det å fremme Danmark som et foretrukket land for 
gjennomføring av kliniske studier. Blant annet bidrar en sentral enhet i feasibility-prosesser og 
koordinering av forskningssentre innen utvalgte terapiområder. Disse forskningssentrene er dessuten 
tilført øremerkede ressurser.  

Tilsvarende bør en norsk modell etableres som et felles initiativ mellom industriaktører og 
helseforetak. Arbeidsgruppen mener at det også i Norge bør bygges opp en partnerskapsmodell 
(NorTrials) basert på en koordinerende enhet og oppbygging av kliniske forskningssentre (NorTrials 
sentre), på områder hvor Norge har fortrinn i form av sterke forskningsmiljøer med tilstrekkelig 
pasientgrunnlag og hvor industrien ser potensiale for samarbeid om utprøvinger. Utredningen gjør 
rede for organisering og styring av en koordinerende enhet og hvordan forskningssentrene kan 
etableres.  

Flere av funksjonene som i Danmark er tillagt Trial Nation, ivaretas allerede av NorCRIN og 
eksisterende støttefunksjoner i helseforetakene som legger til rette for klinisk forskning og industri-
samarbeid. Det bør dras veksler på strukturer som i dag håndterer oppdragsforskning på vegne av 
helseforetakene og velfungerende etablerte industri-klynger. Samtidig er det behov for en bredere 
og mer helhetlig tilnærming enn tidligere til hvordan man skal legge til rette for kliniske studier 
generelt og industrisamarbeid spesielt.  

Arbeidsgruppen har drøftet premisser for valg av partnerskapsmodell og mener den bør gjenspeile 
satsningens intensjoner og formål. Modellen må kunne: 

1. Understøtte behovet for et formalisert, gjensidig og forpliktende samarbeid mellom det 
offentlige og industrien 
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2. Fungere som en praktisk tilrettelegger med nærmere definerte operative tjenester ved 
etablering og oppfølgning av terapisentre 

3. Identifisere effektive insentiver som øker studiegjennomføringskraft 
4. Fungere som et strategisk verktøy for promotering av klinisk forskning i Norge og 

industrisamarbeid 

Tre ulike modeller er beskrevet. Hovedretningene er en partnerskapsmodell organisert som del av 
det nasjonale forskningsstøttenettverket NorCRIN (modell 1), eller alternativt som en nasjonal 
juridisk enhet (et rettssubjekt) som ivaretar alle kliniske studier på oppdrag fra industrien (modell 2 
og 3). Den første modellen har en utfordring ved at den baseres på konsensus-drevne prosesser, 
mens de to siste modellene utfordrer dagens styringsstruktur og autonomiteten til HF-ene ved den 
administrative oppfølgningen av blant annet oppdragsforskning.   

Det ble ikke oppnådd enighet i arbeidsgruppen om hva som er den foretrukne løsningen. Industri-
partnerne ønsker at det etableres en partnerskapsmodell som egen juridisk enhet og med et styre 
hvor industrien får stor plass, samtidig som de ser at det kan ta tid å etablere en slik modell. Denne 
løsningen bryter med helseforetakenes styringslinjer. Helseforetakene ønsker en nettverksmodell 
med kobling til og videreutvikling av NorCRIN.  

En partnerskapsmodell som bryter med eksisterende styringslinjer i spesialisthelsetjenesten vil være 
krevende å få gjennomført. Det er i tillegg beskrevet andre ulikheter mellom Danmark og Norge 
(f.eks. geografi og tilstedeværelse av legemiddelindustri) som gjør det uhensiktsmessig å kopiere den 
danske partnerskapsmodellen. Dette har blitt påpekt både i referansegruppen og i styringsgruppen 
for dette oppdraget. Derfor kan det være fornuftig at utviklingen av NorTrials integreres i NorCRIN og 
arbeidspakke 12 (Framework for collaborative clinical trials / Streamlining and facilitating academia- 
industry collaboration), og at det etableres en egen styringsgruppe hvor industripartnere er 
representert. På den måten kan allerede eksisterende strukturer i helseforetakene utnyttes og 
videreutvikles, og arbeidet kan komme raskt i gang.  

Aktørene i en partnerskapsmodell bør reflektere og avstemmes med de intensjoner og målsetninger 
som ligger til grunn for helsenæringsmeldingen. Følgende interessenter bør inviteres inn sammen 
med NorCRIN i styringsgruppen: 

 Legemiddelindustrien 
 Med-tek-området 
 Biomedisinske klynger 
 Enheter med ansvar for industrisamarbeid og oppdragsforskning i helseforetak  
 Utvalgte helseforetak/institusjoner som ikke er NorCRIN-partnere, men som har kommet 

langt i arbeidet med å tilrettelegge for industrisamarbeid, og som har særskilte 
forutsetninger for å bidra til utviklingen av partnerskapsmodellen 

 Brukerorganisasjon(er) og tillitsvalgte 
 

I denne utredningen er det ikke drøftet hvordan en norsk partnerskapsmodell skal finansieres. Men 
det gjøres oppmerksom på at Forskningsrådet og universitetssykehusene allerede bidrar med 
finansiering av NorCRIN. Det er avgjørende at også industrien konkretiserer sitt bidrag til en 
partnerskapsmodell og forbedret samarbeid mellom industri og helseforetak for å få flere kliniske 
studier til Norge.  

Oppdraget har vært ledet av Helse Midt-Norge RHF v/assisterende fagdirektør Siv Mørkved. 
Interregionalt fagdirektørmøte har vært styringsgruppe og AD-møtet har vært overordnet 
beslutningstaker. To brukerrepresentanter og to konserntillitsvalgte var oppnevnt, sistnevnte deltok 
også i styringsgruppen. Fagrådet for NorCRIN har vært referansegruppe. Se kapittel 1.4 for en 
nærmere beskrivelse av organiseringen og vedlegg 1 for en oversikt over involverte personer.  
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DEL 1 – oppdrag og anbefalinger 
 

 

Kapittel 1, som omfatter bl.a. innledning, bakgrunn og organisering av oppdraget 

Kapittel 2, som omfatter premisser og oppgaver som basis for valg av partnerskapsmodell, samt 
organisering og presentasjon av tre ulike modeller. Vurdering av modellene og anbefalt modell 
basert på innspill fra arbeidsgruppe, referansegruppe og styringsgruppe.  
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1. Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 

 

Kliniske studier er viktig for helse- og omsorgstjenesten på ulike måter. Deltakelse i kliniske studier er 
et vesentlig tilbud for mange pasienter, og nødvendig for helse- og omsorgstjenesten ved innføring 
av digitale helseløsninger og nye behandlingsprosedyrer som ledd i pasientbehandling. Som 
bakgrunn for arbeidet med en handlingsplan for kliniske studier skriver Helse- og 
omsorgsdepartementet blant annet at kliniske studier som dokumenterer effekt og sikkerhet av 
legemidler og medisinsk utstyr må foreligge før disse kan selges. Internasjonalt øker antall kliniske 
studier (35% økning i perioden 2013-2018), mens tendensen i Europa generelt har vist en nedgang. 
Det er tydelige variasjoner mellom landene. I Norge har det vært en drastisk nedgang spesielt i antall 
industrifinansierte kliniske studier av legemidler de ti siste årene, men i Danmark har tendensen vært 
motsatt.   

Regjeringens målsetning om økning i antall kliniske behandlingsstudier omfatter både offentlig 
initierte studier og studier initiert av næringslivet. Dette er belyst i flere meldinger og strategier, som 
i Legemiddelmeldingen og i regjeringens handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien, 
der bedre klinisk behandling er ett av ti prioriterte satsingsområder. Det må sikres en god balanse 
mellom industrifinansierte kliniske studier og offentlig initierte studier. Videre, både i 
Helsenæringsmeldingen og i rapporten fra Menon Economics om verdien av industrifinansierte 
kliniske studier, vises det til at det må arbeides videre med å tilrettelegge for bedre samarbeid 
mellom helseforetak og helseindustri (se kapittel 7 for referanser).    
 
Helsenæringsmeldingen påpeker samtidig behovet for en bedre og mer effektiv helse- og 
omsorgstjeneste. Hovedmålet med denne meldingen er å bidra til økt konkurransekraft i den norske 
helsenæringen. Dette vil kunne gjøre helse- og omsorgstjeneste mer bærekraftig gjennom mer 
effektiv forebygging, behandling og omsorg. Næringslivet vil bidra til å nå disse målene gjennom 
innovasjon, ny teknologi og digitalisering. Det er ønskelig med økt kommersialisering av medisinsk og 
helsefaglig forskning og ideer fra helse- og omsorgssektoren som på sin side vil være en attraktiv 
utviklingspartner for norsk og internasjonalt næringsliv. Det må bygges en sterkere kultur for 
samarbeid for å lykkes.  
 
Framtidens helse- og omsorgstjeneste må utvikles i et samspill mellom pasientene, de som arbeider i 
tjenestene, ulike forsknings- og utviklingsmiljø og næringslivet. I Danmark er denne utfordringen 
adressert for flere år siden, og det er opprettet et partnerskap mellom aktørene gjennom Trial 
Nation, med målsetting om å gjøre Danmark til det foretrukne landet for industrien ved 
gjennomføring av kliniske studier innen prioriterte terapiområder. 

For å bidra til bedre samarbeid mellom helseforetakene og helsenæringen har HOD gitt de regionale 
helseforetakene, under ledelse av Helse Midt-Norge, i oppdrag å utrede en partnerskapsmodell som 
involverer helseforetak, NorCRIN og helseindustri. Se også kapittel 1 for mer informasjon om 
deltakere og arbeidsprosess. 
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1.2. Oppdraget - Oppdragsdokument 2019 

 

I oppdragsdokumentet 2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Midt-Norge RHF ble det 
gitt følgende utredningsoppdrag: 

«De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Midt-Norge RHF, i samarbeid med 
næringslivet utrede hvordan nasjonal infrastruktur for «en vei inn» for kliniske studier NorCRIN kan 
kobles tettere til næringslivet gjennom en partnerskapsmodell, jf. det danske NEXT-partnerskapet.» 

Helse Midt-Norge RHF har fortolket dette oppdraget slik: 

De regionale helseforetakene skal i samarbeid med næringslivet utrede hvordan man kan etablere en 
nasjonal infrastruktur «en vei inn for kliniske studier», jf. det danske NEXT-partnerskapet ved at 
NorCRIN kobles tettere til næringslivet gjennom en partnerskapsmodell. NorCRIN er derfor en sentral 
aktør i utredningsarbeidet. Oppdraget ledes av Helse Midt-Norge RHF.  

 

1.3. Definisjon av kliniske studier 

Kliniske studier, inkludert utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å 
undersøke effekt av legemidler eller andre behandlingsmetoder, og for å undersøke hvordan 
medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable. Målet med kliniske studier er 
å få økt kunnskap om sykdommer, hvilke typer behandling som kan gis, og hvilken behandling som er 
den beste (helsenorge.no/). Kliniske studier skal også gi pasienter mulighet til å motta ny og 
utprøvende behandling. Studiene gjennomføres med formål om å bygge et kunnskapsgrunnlag for 
forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering (http://kliniskforskning.rhf-forsk.org/).  
 
Uttrykket klinisk forskning benyttes ofte om alle typer planlagte studier som utføres på mennesker, 
men det skilles gjerne på forsøk der deltakerne utsettes for en påvirkning (intervensjon) og på annen 
forskning. Klinisk forskning omfatter dermed kliniske behandlingsstudier, legemiddelstudier og andre 
kliniske studier. Epidemiologisk forskning, observasjonsstudier og registerstudier regnes imidlertid 
ikke som kliniske studier.  
 
Klinisk behandlingsstudie:  
Alle kliniske behandlings- og rehabiliteringsstudier som kan påvirke pasientforløpet til 
forskningsdeltakerne, og som er åpen for inklusjon. Kliniske behandlingsstudier registreres i to 
undergrupper; a) legemiddelstudier fase I – IV som defineres i henhold til gjeldende regelverk, og b) 
andre kliniske studier som innebærer andre tiltak enn legemiddelbehandling, f.eks. fysioterapi, 
stråling, mv. Definisjonen er hentet fra rapport om indikatorer for kliniske behandlingsstudier som 
kom i 2018.  
 

 

 

 

 

 

 

https://helsenorge.no/
http://kliniskforskning.rhf-forsk.org/
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1.4. Organisering av arbeidet, prosess og tidsplan 

 

1.4.1. Organisering 
 

Utredningsarbeidet er organisert med det interregionale møtet mellom de administrerende 
direktørene i RHF-ene (AD-møtet) som overordnet beslutningstaker og det interregionale møtet 
mellom fagdirektørene (fagdirektørmøtet) som styringsgruppe. To oppnevnte representanter for 
konserntillitsvalgte deltar i styringsgruppen. Referansegruppen har bestått av Fagråd for NorCRIN 
(forskningsdirektører/forskningssjefer i RHFene). I tillegg har to oppnevnte brukerrepresentanter 
deltatt i arbeidet og gitt innspill.  
 
Da utredningsarbeidet startet i 2019, foreslo Helse Midt-Norge at forskningsdirektørene og 
forskningssjefene i de regionale helseforetakene (fagrådet for NorCRIN) skulle være styringsgruppe, 
med utgangspunkt i at oppdraget omhandlet forskningssamarbeid, og for å sikre god involvering i 
forskningsmiljøene. Arbeidsgruppe og arbeidsprosess ble lagt opp etter dette våren 2019. Det ble 
etterhvert gjort oppmerksom på at AD-møtet ønsker at det interregionale fagdirektørmøtet er 
styringsgruppe for nasjonale oppdrag der AD-ene skal være overordnet beslutningstaker, blant annet 
fordi forskningslinja er ulikt organisert i helseregionene. Fagrådet for NorCRIN ble derfor foreslått 
involvert som referansegruppe, og fagdirektørene ga sin tilslutning som styringsgruppe.  

Organiseringen av arbeidet ble derfor endret i andre halvår 2019.     

 

 

1.4.2. Arbeidsgruppe og involvering av brukerrepresentanter og tillitsvalgte 
 
En arbeidsgruppe ble etablert våren 2019. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra 
Universitetssykehusene og NorCRIN, Inven2, Norway Health Tech, Melanor, OCC og LMI.  
Hele forskningsutvalget i LMI deltok også i innspillsmøter.  
 
Det ble avholdt to felles innspillsmøter med arbeidsgruppen (24. mai og 7. oktober) og 
representanter fra flere industriaktører. På møtet i mai ble dagens situasjon og utfordringsbildet 
drøftet. Leder av Trial Nation i Danmark presenterte bakgrunn for satsningen på kliniske studier i 
Danmark, organisering av og oppgaver som blir gjort i Trial Nation.  Representanter fra Roche 
orienterte fra arbeidet med oppbyggingen av NEXT, som var en forløper for Trial Nation. Det ble 
diskutert hva vi i Norge kan lære av det som er gjort i Danmark og hva som kan implementeres. På 
møtet i oktober ble ulike partnerskapsmodeller og forslag presentert, og fordeler og ulemper med de 
ulike modellene ble diskutert. Gjennom de to møtene ble det gitt mange innspill til hvordan en norsk 
partnerskapsmodell bør organiseres. Se vedlegg 1 for en oversikt over alle deltakerne i arbeidet. 
 
Regionale brukerutvalg og konserntillitsvalgte ble etter dette invitert inn i arbeidet, og det ble 
oppnevnt to brukerrepresentanter; en fra Helse Midt-Norge og en fra Helse Nord. Tilsvarende ble det 
oppnevnt representanter for konserntillitsvalgte fra Helse Sør-Øst og fra Helse Midt-Norge. De deltok 
ikke i arbeidsgruppen eller på innspillsmøtene, men det er avholdt separate møter med 
brukerrepresentantene og med konserntillitsvalgte i januar og mars 2020. Brukerrepresentantene 
sendte skriftlig innspill til arbeidet, mens de konserntillitsvalgte deltok i styringsgruppen.  
 
Det har vært kontakt med både deltakere i arbeidsgruppen og andre ut over innspillsmøtene. De 
fleste representantene i arbeidsgruppen har bidratt med skriftlige innspill og kommentarer til 
rapporten gjennom hele skriveprosessen. Representantene fra NorCRIN ble oppfordret til å innhente 
innspill fra relevante forskningsmiljø i egen region, og LMI formidlet innspill fra sitt forskningsutvalg.  
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Det har i tillegg vært avholdt separate møter og dialog med Kristin Bjordal (styreleder NorCRIN), Ketil 
Wiederberg (OCC) og Steinar Amdahl (professor og tidligere leder av forskningsposten på 
Radiumhospitalet, OUS).  Det er orientert om arbeidet i RHF-enes strategigruppe for forskning og i 
FoU-utvalget i LMI. Siv Mørkved, Peder Utne, Ola Dale og May Britt Kjelsaas har utgjort 
skrivegruppen.  
 

 

1.4.3. Tidsplan og prosess for arbeidet 
 

Det var opprinnelig planlagt og avklart med Helse- og omsorgsdepartementet at innlevering av 
rapport skulle skje innen fristen for årlig melding, 15. mars. Etterhvert som rapporten tok form, ble 
det imidlertid tydelig at det ikke er enighet om hva som er den foretrukne løsningen. LMI ønsket at 
det etableres en partnerskapsmodell som egen juridisk enhet og med et styre hvor industrien får stor 
plass, men ikke et nytt byråkratisk ledd eller kobling til NorCRIN. Helseforetakene, derimot, mente at 
en nettverksmodell med kobling til og videreutvikling av NorCRIN ville være den beste 
organiseringen.  

Fagdirektørene ønsket mer tid til å diskutere innholdet i rapporten. HOD innvilget derfor utsatt 
innlevering etter forespørsel, og det ble laget en ny tidsplan for arbeidet. I den reviderte tidsplanen 
ble det lagt opp til at styringsgruppen skulle drøfte rapporten i to omganger, både i februar og i mars. 
Endelig rapport skulle deretter sendes til AD-møtet i april, og, forutsatt godkjenning, innsendes til 
HOD innen 10. mai.  

På grunn av koronasituasjonen ble rapporten ikke behandlet av styringsgruppen i mars. Rapporten 
ble derfor sendt inn på nytt til møtet i april og behandlet på det møtet. Fagdirektørene støttet 
anbefalingene om valg av modell og anbefalte utarbeidelse av et utvidet notat til AD-møtet. 
Konserntillitsvalgte stilte seg ikke bak anbefalingene i rapporten og sendte en egen uttalelse.  

Rapporten ble sendt videre til AD-møtet og ble behandlet i møtet i mai. AD-ene ba om at 
fagdirektørene i RHF-ene oppdaterte rapporten med innspill som ble gitt i møtet, herunder en 
innledende oppsummering, at rapporten på nytt ble lagt frem for konserntillitsvalgte og at saken 
etter dette kunne fremmes på nytt.  

Dette ble gjort, og revidert rapport ble lagt frem for behandling i AD-møtet i juni.  
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2. Partnerskapsmodell - hvordan kan vi gjøre det i Norge?  

 

Politikere, myndigheter, helseforetak, brukerorganisasjoner og helseindustri er enige om at det er 
behov for økt klinisk forskningsaktivitet i Norge. Både akademisk og industri-initiert klinisk forskning 
bidrar til å opprettholde og øke kvaliteten på den kliniske kompetansen i helsevesenet. Det er også 
enighet om at kliniske studier i samarbeid med industrien vil gi norske pasienter bedre tilgang på ny 
og utprøvende behandling.  

For å få helsenæringen generelt og farmasøytisk industri spesielt til å se til Norge for forsknings-
samarbeid, er det en del utfordringer som må løses. Dette gjelder særlig:   

- Kapasitet i helseforetakene for gjennomføring av kliniske studier 

- Kultur, insentiver og gode rammevilkår for industrisamarbeid på alle nivåer i helseforetakene  

- Profesjonelle og effektive administrative beslutningsprosesser med særlig fokus på feasibility 
forespørsler 

- Promotering og profilering av forskningsområder og infrastruktur der Norge har og kan 
utvikle fortrinn   

Det er enighet i arbeidsgruppen om at en partnerskapsmodell alene ikke vil være tilstrekkelig for å 
løse utfordringene. Det er nødvendig med flere tiltak. Fra industriens side påpekes spesielt at det er 
behov for tydelig prioritering av industrifinansierte studier, og at leveranse og gjennomføring i 
forhold til kliniske studier må følges opp på lik linje med andre leveranser på sykehus.  

En grunnleggende forutsetning vil være at pasientnær forskning integreres i den kliniske hverdagen, 
og at brukermedvirkning ivaretas, uavhengig av partnerskapsmodell. Det er viktig å sikre gode 
rammebetingelser og kultur for både akademiske og industri-initierte kliniske studier, og det må 
legges til rette for brukermedvirkning i tråd med myndighetenes krav.  

Det er holdepunkter for å hevde at velfungerende partnerskapsmodeller mellom helseforetak og 
helseindustri kan bidra til økt klinisk forskning i Norge. Det finnes flere gode eksempler på vellykkede 
partnerskap mellom industri og akademia. Modellene er enten etablert som ledd i konkrete 
prosjekter med støtte fra det offentlige virkemiddelapparat (eksempelvis Forskningsrådet) eller i 
nettverk som NorPedMed, Oslo Cancer Cluster, Nansen Neuro Science Network og Norway Health 
Tech.  Alle disse har som overordnet mål å legge til rette for forskningssamarbeid og utvikling av 
tjenester og produkter innen fagspesifikke områder. En annen fellesnevner er at de stimulerer til 
samarbeid innen områder der norsk helsevesen og forskningsmiljø har fortrinn, f.eks. farmasi, 
bioteknologi, medisinsk teknisk utstyr og infrastruktur innen e-helse. I de senere år har også 
utviklingen av persontilpasset medisin med nye behandlingsformer og metoder vært en drivkraft for 
etablering av slike nettverk. 
 
Oppdraget innebærer å utrede hvordan NorCRIN kan kobles tettere til næringslivet gjennom en 
partnerskapsmodell.  I tråd med oppdraget har arbeidsgruppen tatt utgangspunkt i den danske 
partnerskapsmodellen «Trial Nation» for å vurdere hvordan en norsk modell kan styrke ulike 
elementer i verdikjeden for industrisamarbeid (figur 5). I Norge er mange av disse elementene 
allerede ivaretatt av helseforetakene gjennom samarbeidet i NorCRIN og gjennom håndtering av 
oppdragsforskning og industrisamarbeid i foretaksintegrerte forskningsstøtteenheter eller som egne 
selskap som Inven2.  
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Den danske partnerskapsmodellen Trial Nation er basert på gjensidige forpliktelser mellom industri 
og helseforetak og er organisert som et eget juridisk subjekt. Sundhedsministeriet, 
Erhvervsministeriet, de fem helseregionene og life science-virksomheter er medlemmer og 
finansieringskilder, og representert i styret. I styret er dessuten representanter fra danske 
pasientorganisasjoner og medisinske forbund observatører.  Det legges betydelig vekt på feasibility-
prosesser og studiegjennomføringskraft, der de operative tjenestene som tilbys koordineres på en 
måte som er tilpasset aktørenes behov og innrettet mot oppdragsforskning fra industrien.  
 
For ytterligere å spisse modellen har Trial Nation valgt å opprette sentre innen utvalgte 
terapiområder som tilføres øremerkede ressurser, og hvor Trial Nation fungerer som en fasilitator for 
samarbeidet. På den måten har man skapt et felles mål og eierskap omkring det å styrke den kliniske 
forskningen, basert på industriens behov og foretakenes ønske om å bidra til at egne pasienter får 
tilgang til ny og utprøvende behandling. Det er i Danmark, slik det også vil være i Norge, samtidig 
viktig at man ikke etablerer strukturer som hindrer direkte kontakt og dialog mellom industri og 
helseforetak. Det er derfor ikke stilt krav om at industrien skal gå via Trial Nation når de ønsker 
kontakt med fagmiljøene i helseforetakene. Denne partnerskapsmodellen kan derfor være mest 
nyttig for firma som «outsourcer» sine studieprogrammer (bruker CRO-er, Clinical Contract Research 
Organizations) og bedrifter som starter opp innen et nytt terapiområde. Det er først når aktørene er 
blitt enige om å satse strategisk på et terapiområde at det er relevant å etablere et samarbeid 
gjennom forpliktende avtaler med standardiserte og strømlinjede prosesser for feasibility, 
formalisering, organisering og gjennomføring av studier.  
 
Arbeidsgruppen mener at det også i Norge bør etableres en partnerskapsmodell som et felles initiativ 
mellom interesserte industriaktører og helseforetak, med en koordinerende enhet og utvikling av 
studiesentre der Norge har fortrinn. Det vil si sterke forskningsmiljø innen utvalgte terapiområder og 
tilhørende pasientgrunnlag, registre og biobanker. I det videre har vi valgt å benytte NorTrials som 
betegnelse på en slik struktur, og NorTrials senter som benevnelse på de fagspesifikke 
studiesentrene. NorTrials bør fungere som et strategisk verktøy for synliggjøring av Norge som en 
attraktiv samarbeidspartner i kliniske studier, i samarbeid med andre som f.eks. Innovasjon Norge. 
Danmark har arbeidet målrettet og deres modell Trial Nation er flagget som en nasjonal 
tilrettelegger. Selv om Norge ikke har en like sterk og tilstedeværende industri som Danmark, vil man 
også her ha nytte av en proaktiv tilnærming til industrien. Dette forutsetter imidlertid en bevisst og 
målrettet satsning på områder der Norge har fortrinn og at dette promoteres aktivt overfor nasjonal 
og internasjonal helseindustri.  
 
Modellen bør være orientert mot industriens behov og samtidig legge til rette for at helseforetakene 
(fagmiljøene som gjennomfører arbeidet) får tilført ressurser, kompetanse og infrastruktur for 
planlegging og gjennomføring av studier. Det bør også etableres incentivordninger som stimulerer 
aktørene som skal gjøre arbeidet. Tilbakemeldinger fra fagmiljøene er entydige på at det med dagens 
bemanning og tilgjengelighet på støttefunksjoner, er svært krevende å kombinere krav til effektivitet 
i daglig drift med gjennomføring av industri-initierte kliniske utprøvinger. Det er i denne utredningen 
ikke drøftet hvordan en norsk partnerskapsmodell konkret skal finansieres. Men det er viktig å være 
oppmerksom på at Forskningsrådet og universitetssykehusene allerede bidrar med finansiering av 
NorCRIN, som har mål for sin aktivitet som er svært relevant i denne sammenhengen.  

 
Arbeidsgruppen mener at utvikling av en partnerskapsmodell både bør dra veksler på velfungerende 
strukturer som etablerte industri-klynger, TTO-er (Technology Transfer Office), og eksisterende 
støttefunksjoner i helseforetakene som i dag legger til rette for klinisk forskning og industri-
samarbeid. Det å bygge på eksisterende strukturer og løsninger kan være mest effektivt og 
hensiktsmessig.  
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I oppdraget pekes det på at NorCRIN skal ha en sentral rolle i en norsk partnerskapsmodell. Et 
alternativ kan derfor være at funksjonen som koordinerende enhet med ansvar for bl.a. å følge opp 
etablering av studiesentre, legges til NorCRIN2s arbeidspakke 12 (AP12), Framework for collaborative 
clinical trials / Streamlining and facilitating academia – industry collaboration. Dette vil sikre bedre 
og mer koordinert samordning for det som berører industrisamarbeid i NorCRIN, og at de ressurser 
som i dag er øremerket industrisamarbeid i regi av NorCRIN blir en del av de operasjonelle aktiviteter 
i partnerskapsmodellen.  
 
Samtidig viser utfordringsbildet som er beskrevet i denne rapporten, at det er behov for en bredere 
og mer helhetlig tilnærming enn tidligere for hvordan man skal legge til rette for kliniske studier 
generelt og industrisamarbeid spesielt. LMI påpeker at det er behov for utredning av en modell med 
en ny enhet som innehar et juridisk mandat for å gjennomføre og følge opp leveranser i industri-
finansierte studier etter avtale med oppdragsgiver.  
 
I det følgende redegjøres det nærmere for partnerskapsmodeller (NorTrials) basert på en 
koordinerende enhet og senterdannelse (NorTrials sentre), hvilke fundament en norsk 
partnerskapsmodell bør bygges på, samt oppgaver som bør inngå. Deretter beskrives ulike modeller 
og arbeidsgruppens vurdering av disse, også sett i lys av innspill fra referansegruppen og 
styringsgruppen. Til slutt gis en kort redegjørelse for vurderinger og anbefaling av modell, og hvem 
som bør inviteres med som interessenter (partnere). 

 
 

2.1. Premisser og oppgaver som basis for valg av modell    

NorTrials bør tilpasses og støtte opp om eksisterende infrastrukturer for tilrettelegging for klinisk 
forskning og industrisamarbeid, og kobles til NorCRIN. NorTrials kan på den måten utfylle og spisse 
allerede etablerte nettverk for klinisk forskning og strukturer som i dag er etablert for håndtering av 
oppdragsforskning på vegne av helseforetakene.  
 
NorTrials bør koordinere, fasilitere og administrativt tilrettelegge for etablering og oppfølging av 
studiesentre i samarbeid med industri og helseforetak innen definerte terapiområder. Og dessuten 
bidra med kunnskap om hvordan eksisterende virkemiddelapparat kan benyttes.  
NorTrials bør dekke hele helsenæringsfeltet fra legemiddelstudier til e-helse og det medisinsk-
tekniske området, gitt interesse fra industrien.  
 
Etter arbeidsgruppens vurdering bør premissene for valg av modell gjenspeiles i satsingens 
intensjoner og formål. Særlig fire forhold bør være førende for innholdet, og modellen må kunne: 

1. Understøtte behovet for et formalisert, gjensidig og forpliktende samarbeid mellom det 
offentlige og industrien 

2. Fungere som en praktisk tilrettelegger med nærmere definerte operative tjenester ved 
etablering og oppfølgning av terapisentre 

3. Identifisere effektive insentiver som øker studiegjennomføringskraft 
4. Fungere som et strategisk verktøy for promotering av klinisk forskning i Norge og 

industrisamarbeid 
 
Arbeidsgruppen mener at NorTrials bør inngå i en struktur som muliggjør realisering av disse 
premissene. For å belyse arbeidsprosess og oppgaver som ledd i gjennomføring av kliniske studier i 
samarbeid med industri, er det tatt utgangspunkt i en verdikjede for legemiddelstudier som kan gi et 
godt bilde på industriens generelle behov (se figur 5). For legemiddelindustrien er kvalitet, 
punktlighet og gjennomføringskraft helt avgjørende for tilgang til nye studier i et internasjonalt 
marked.   
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Etter arbeidsgruppens vurdering bør NorTrials understøtte en effektiv organisering og koordinering 
av de administrative prosesser angitt i verdikjeden i figur 5 nedenfor. Som for den danske modellen 
vil feasibility-kapasitet og gjennomføringskraft være viktig i utvelgelse av aktuelle NorTrials sentre. 
 

 

 

Figur 5. Verdikjede for kliniske studier 

 

Selv om verdikjeden gir et godt bilde av hva som er viktig, kan det for mindre selskaper være større 
behov for råd og veiledning i planleggingen av studier. Dette gjelder særlig innen e-helse og innen 
det medisin-tekniske området som erfaringsmessig ikke har like godt innarbeidete prosesser som for 
legemiddelsstudier. Derfor mener arbeidsgruppen at det vil være en fordel om den operative delen 
av NorTrials knyttes opp til NorCRIN, for på den måten å utnytte de ressurser og den kompetanse 
som allerede er etablert infrastruktur for klinisk forskning. Samtidig bør NorTrials i regi av NorCRIN 
arbeidspakke 12 søke enda tettere samarbeid med andre relevante nettverk som f.eks. Norway 
Health Tech og utvikle en rådgivingstjeneste for mindre selskaper som ønsker å teste egne produkter 
i samarbeid med kliniske miljø i HF. NorTrials operative tjenester bør ha følgende fokusområder: 
 

1. Fasilitere og koordinere prosessen med indentifisering, formalisering og oppfølgning av 
terapisentre i samarbeid med aktuelle industripartnere og helseforetak 

2. Bidra til koordinerte og effektive feasibility prosesser på vegne av industri og i samarbeid 
med fagmiljøene og relevante forskningsstøttefunksjoner i helseforetakene 

 
For øvrig viser arbeidsgruppen til beskrivelse av AP12 i NorCRIN2. Det formålet og de leveranser som 
er beskrevet her bør inngå som en naturlig del av en norsk partnerskapsmodell. 
 
Se oversikt over NorCRIN2 og AP12 på neste side.  
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NorCRIN2 – Arbeidspakke 12: 

«Framework for collaborative clinical trials / Streamlining and facilitating academia – industry 
collaboration».   

Objectives: 
NorCRIN will gather clinical researcher and other stakeholders such as TTO`s, biomedical, Medtech 
cluster organizations, to examine and develop models and framework for collaboration between 
researchers and industrial partners. The aim should be to create a legal and ethical environment 
for collaboration and to professionalize the collaboration process from beginning to the end. The 
assignment will also include how to model an efficient network to support researchers, research 
organisations and industry in formalizing collaborating projects. 
 
Description of work: 

 Take initiative to develop a specific working plan for WP11 with milestones and 
deliverables, including a plan for involvement of stakeholders in relevant activities 

 Coordinate the work with the goal to identify needs and bottlenecks in different phases of 
industrial collaborations; from feasibility to how to secure legal and ethical aspects 
regarding ownership and reuse of data 

 Collect and examine existing national and international SOPs and templates for industrial 
collaboration 

 Coordinate and facilitate workgroups among the partners and other stakeholders (incl. 
TTO’s and cluster organisations in the field of biomedicine and medtech) to construct a 
code of conduct by developing a set of procedures and templates 

 Developing Guideline for best practice with the aim to support both the research 
institutions and the industry when engaging in research collaboration 

 Initiate a pilot to test the SOP in the WP for Innovation and industrial relations expected to 
be embedded in the Centre for Clinical Research in regenerative medicine 

 Establish and coordinate network for dissemination and support among the partners and 
other stakeholders on how to operationalize the SOP among the Consortium partners and 
other relevant stakeholders 
 

 
 
Nedenfor gis en kort beskrivelse av hvordan arbeidsgruppen ser for seg etablering av NorTrials sentre 
og hvordan NorTrials kan katalysere denne prosessen.   
 
 

2.2. Om NorTrials sentre 

Arbeidsgruppen legger i sine anbefalinger til grunn at det som i Danmark opprettes dedikerte kliniske 
forskningssentre (NorTrials sentre) innen definerte terapiområder. Slike sentre er også omtalt i 
prosjektplan for NorCRIN2, som piloter. Industrien må være med på å definere terapiområdet og 
rammene sentrene forutsettes å fungere under. For å bli et NorTrials senter må HF dokumentere at 
de har relevante kliniske forskningsmiljø med tilstrekkelig kompetanse, tid og ressurser til å 
gjennomføre studier.  

For å skape et gjensidig engasjement ser imidlertid arbeidsgruppen at det vil være behov for å 
etablere insentivordninger for de HF og forskningsmiljø som ønsker å bli et NorTrials senter. En slik 
insentivmodell bør etableres som et offentlig-privat samarbeid. Sentrene må da organiseres på en 
måte som reflekterer dette både i finansiering og betydningen av arbeidet som blir gjort. I Danmark 
tilføres disse sentrene øremerket bevilgning. Det er ikke her utredet konkret finansiering til NorTrials 
sentrene, eller hva industriens bidrag skal være.  
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Arbeidsgruppen ser for seg følgende prosess ved etablering av NorTrials senter i HF på utvalgte 
diagnose/sykdomsområder:   

 Identifisere og beslutte diagnoseområder som er aktuelle for industrien  

 Utarbeide kravspesifikasjon for hva som må være oppfylt for å kvalifisere til NorTrials senter, 
herunder eksplisitte krav til ressurstilgang, infrastruktur og kompetanse. 

 Utarbeide konkrete avtaler i form av en Service-Level Agreement (SLA) som angir rammeverk 
for oppfølgning og leveranser i senteret, herunder angivelse av øremerkede midler for 
etablering og drift av senteret 

 
Arbeidsgruppen anbefaler videre at hvert NorTrials senter skal ha en kompetent leder med 
koordinerende ansvar. Lederen må kunne dokumentere relevant kompetanse, erfaring, nødvendig 
nettverk og gjennomføringskraft, og dessuten påta seg ansvaret for å knytte til seg andre HF innen 
aktuelle terapiområde. Rammene for senterets aktivitet bør fremgå klart og tydelig i avtalene som 
inngås. Det bør vurderes om opprettelse av NorTrials sentre kan ses i sammenheng med 
Forskningsrådets satsing på forskningssentre for klinisk behandling (jf. 6.1.4). 
 
I det følgende gjøres det rede for arbeidsgruppens vurdering av premissene for organisering av 
NorTrials, basert på oppgaver som bør ligge til grunn for en norsk partnerskapsmodell i en 
oppstartsfase.  
 
 
 

2.3. Organisering  

Det har for arbeidsgruppen vært viktig å se på hvordan en partnerskapsmodell kan organiseres i lys 
av indentifiserte premisser, beskrevne verdikjede og oppgaver (pkt. 7.2). Arbeidsgruppen vil særlig 
poengtere viktigheten av å etablere en modell som understøtter ulike industriaktørers behov og 
helsevesenets muligheter innen helsenæringen. Det er behov for et mer forpliktende samarbeid 
mellom industri og helseforetak.  
 
Arbeidsgruppen mener at det er viktig med et operativt og koordinerende ledd på nasjonalt nivå.   
Forventningene om profesjonell håndtering av industrisamarbeid, forutsetter etter arbeidsgruppens 
oppfatning samarbeid mellom HF-ene, særlig i forbindelse med planlegging og gjennomføring av 
multisenterstudier. Industrien må slippe å forholde seg til ulike regimer for formalisering av studier 
på tvers av HF, og det må etableres raske og effektive måter for harmonisering og standardisering av 
arbeidsprosesser. NorTrials kan bidra til dette gjennom NorCRIN og samarbeid med etablerte 
strukturer og enheter som i dag håndterer industrisamarbeid i HF-ene.  
 
Innspill fra industrien tyder imidlertid på at de mener at det mest effektive ville være en 
partnerskapsmodell basert på en nasjonal juridisk enhet (et rettssubjekt), jamfør Trial Nation i 
Danmark hvor industrien er medeier og representert i styret, som ivaretar kliniske studier på oppdrag 
fra industrien i henhold til verdikjeden, og som også fungerer som et administrativt kontaktpunkt og 
kompetansemiljø for annen industri som ønsker å teste/prøve ut egne produkter i helsevesenet.  
LMI foreslår at NorTrials innehar et juridisk mandat for å gjennomføre og følge opp leveranser i 
industri-finansierte studier etter avtale med oppdragsgiver, og at det på hvert sykehus finnes 
personell ansatt i NorTrials som har det operasjonelle oppfølgingsansvaret for industrifinansierte 
studier. 
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Fra HF og RHF har det blitt påpekt at en partnerskapsmodell som bryter med eksisterende 
styringslinjer i spesialisthelsetjenesten vil være krevende å få gjennomført, og at det er lite 
hensiktsmessig å bygge egne strukturer for forskningsstøtte til industristudier. Det kan derfor være 
fornuftig at utviklingen av NorTrials integreres i NorCRIN (AP12).  
 
Arbeidsgruppen har funnet det riktig å angi alternative modeller for organisering av NorTrials. 
Hovedretningene er en partnerskapsmodell organisert som del av nettverket NorCRIN (modell 1), 
eller alternativt som en nasjonal juridisk enhet (et rettssubjekt) som ivaretar alle kliniske studier på 
oppdrag fra industrien (modell 2 og 3).  

Arbeidsgruppen er av den oppfatning at alle tre modellene i utgangspunktet kan besvare de 
vurderinger og premisser som er lagt til grunn for oppdraget. Det er imidlertid viktig å påpeke at 
modell 2 og 3, som innebærer opprettelse av et nytt rettssubjekt utenfor helseforetakene og med 
flere eiere, vil utfordre styringslinjen i helsetjenesten i Norge. 

Brukerrepresentanter og konserntillitsvalgte er opptatt av at medvirkning fortsatt blir ivaretatt, 
enten gjennom de etablerte strukturene i helseforetakene, eller ved deltakelse i en ny modell som 
kan etableres.   

 

2.3.1. Modell 1 – Nettverksmodell basert på eksisterende strukturer 
 
Det har vært sentralt for oppdraget med å utrede en norsk partnerskapsmodell å se dette i lys av 
etablerte strukturer og nettverk, herunder NorCRIN og de enheter som i dag håndterer 
oppdragsforskning og industrisamarbeid på vegne av HF. I nettverksmodellen ligger at man 
integrerer partnerskapsmodellen i NorCRIN. Dette imøtekommer også tilbakemeldinger fra 
evalueringsprosessen i Forskningsrådet i forbindelse NorCRIN2 søknaden, der en klarere strategi for 
industrisamarbeid ble etterlyst. 
 
Ansvaret med å operasjonalisere modellen kommer da som et oppdrag til NorCRIN, med forankring i 
styret for NorCRIN og eksisterende kontrakt med Forskningsrådet. Konkret vil NorTrials inngå som en 
integrert del av AP12. For samtidig å sikre eierskap og deltagelse fra industrien foreslås det etablering 
av en egen styringsgruppe knyttet til NorCRIN AP12, med representanter fra industri, fagpersoner fra 
helseforetakene, klynger og enheter som håndterer oppdragsforskning og industrisamarbeid, 
brukerorganisasjoner og tillitsvalgte. Styringsgruppen har da linje til NorCRIN styret via leder for 
AP12, som vil fungere som bindeleddet mellom NorTrials og NorCRINs øvrige strukturerer. 
Opprettelse og utvikling av NorTrials sentre forankres på denne måten i AP12 styringsgruppe og der 
det operative og juridiske koordineres av AP12 som en sekretariatsfunksjon. Senterdannelsene kan 
samtidig dra veksler på erfaringer fra hvordan dette gjøres for tilsvarende satsninger i regi av det 
offentlige og ideelle virkemiddelapparatet, som Forskningsrådet, Kreftforeningen, KG Jebsen og 
andre bidragsytere. På dette området vil også det etablerte forskningsstøttenettverket NorCRIN være 
helt instrumentelt.  

Det er en klar målsetning at NorCRIN samarbeider med industrien om etablering av studiesentre 
(NorTrials sentre) innen utvalgte sykdomsområder med allerede godt fungerende forskningsmiljøer 
(som f.eks. kreft, nevrologi, sykdom hos barn). NorCRIN bør samtidig tilføres ytterligere ressurser 
som sikrer kapasitet og relevant kompetanse for å følge opp de konkrete satsingene. Som i Danmark 
bør det etableres en struktur der de ansvarlige gis et klart mandat og nødvendige fullmakter til å 
initiere og følge opp konkret samarbeid mellom en eller flere industripartnere og helseforetak.  

Siden NorCRIN er et konsortium bestående av 6 selvstendige helseforetak (universitetssykehusene), 
vil oppdraget i stor grad være koordinering mellom de deltakende partnerne på tilsvarende måte 
som øvrige oppgaver NorCRIN har.  
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For å sikre en tydelig forankring, bør imidlertid den partnerinstitusjonen som leder AP12 gis et særlig 
ansvar for koordinering og oppfølgning av NorTrials oppgavene. I praksis innebærer det formelt 
arbeidsgiveransvar for den/de som forutsettes å utgjøre sekretariatet til NorTrials. I tillegg vil det 
inngå oppgaver knyttet til oppretting og samarbeid med NorTrials sentre innen definerte 
terapiområder. 
 
En fordel med en slik nettverksmodell er at den integrerer partnerskapsmodellen fullt og helt i 
NorCRIN. Da kan man samkjøre både pågående og planlagte prosesser i NorCRIN rundt 
industrisamarbeid generelt (kap. 6.2.3.), og de oppgavene som er foreslått inn i NorTrials 
(koordinering av NorTrials sentre og promotering av Norge internasjonalt osv.). Det vil også kunne 
bidra i det viktige arbeidet med å integrere klinisk forskning (både initiert fra industri og akademia) i 
den kliniske hverdagen i alle fagdisipliner. 

Modellen vil innebære at styret i NorCRIN får et større og mer helhetlig og tydelig ansvar for å legge 
til rette for alle kliniske studier, også oppdragsforskning og industrisamarbeid, i HFene. AP12 
styringsgruppe vil samtidig være en viktig premissleverandør og ha mulighet til å melde saker og 
behov til NorCRIN styret. Gitt at NorTrials integreres i NorCRIN i AP12 og samtidig gis oppgaver med å 
gi råd og veiledning til små og mellomstor selskaper som ønsker å gjennomføre studier i HF, gjerne i 
samarbeid med f.eks. Norway Health Tech, må denne kompetansen bygges opp hos hver av 
partnerne i NorCRIN. Dessuten må partnerne sikre involvering og overføring av kompetanse til de 
andre helseforetakene i sin region. 

En fullstendig integrasjon av en partnerskapsmodell i NorCRIN, har imidlertid også sine utfordringer. 
Dette gjelder ikke minst organisering av operative tjenester som fordrer effektive arbeids- og 
beslutningsprosesser. NorCRIN er et konsortium der beslutninger vedtas av styret hvor alle partnere 
er representert, uten mulighet til å ta avgjørelser på vegne av HF. Utvikling og implementering av nye 
aktiviteter, løsninger og systemer vil derfor måtte baseres på konsensus-drevne prosesser. Et annet 
kompliserende element er at industripartnerne ikke nødvendigvis vil oppfatte denne 
partnerskapsmodellen som særlig forskjellig fra dagens modell.  
 
Det er etter arbeidsgruppens oppfatning dessuten grunn til å vurdere nettverksmodellens egnethet 
gitt at oppdraget om etablering av NorTrials også forutsetter avtaleinngåelser og økonomi-
oppfølgning. Det vil i så fall utfordre eksisterende strukturer siden NorCRIN er organisert slik at et 
utenforliggende styre ikke kan beslutte og handle på vegne av alle partnerne. Det ligger her også en 
ledelsesutfordring fordi leder av NorTrials i sitt daglige virke må søke konsensus og fullmakt i hver 
enkelt partnerinstitusjon, før det besluttes noe som kan forplikte partene overfor eksempelvis 
industrien.  
 

2.3.2. Modell 2 – Juridisk modell med begrenset mandat 
 

En juridisk modell med begrenset mandat tar utgangspunkt i at det opprettes et selskap i form av et 
rettssubjekt med avgrensede oppgaver i relasjon til verdikjeden beskrevet ovenfor. Selskapet eies og 
styres i fellesskap av relevante aktører, jf. Trial Nation, hvor styret består av representanter fra to 
departementer (Sundhedsministeriet, Erhvervsministeriet), industri og Regionene. Representanter 
fra pasientorganisasjoner og medisinske forbund er observatører. I denne modellen konsentreres 
arbeidet hovedsakelig om feasibility prosesser samt etablering og oppfølgning av NorTrials sentre i 
samarbeid med relevante industripartnere og HF.  
 
For å sikre raske og effektive arbeidsprosesser i hele verdikjeden forutsetter denne modellen at det 
etableres forpliktende samarbeid mellom NorTrials og de enheter som i dag håndterer 
industrisamarbeid og oppdragsforskning på vegne av HFene – enten disse er integrert i HF eller selv 
er et eget rettssubjekt (TTO).  
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I motsetning til nettverksmodellen vil modell 2, i form av et juridisk subjekt, sikre et bedre juridisk 
grunnlag for de operative tjenester som legges til NorTrials. For industrien vil modell 2 gi eierskap og 
muligheter for styring. Eventuell finansiering fra industrien må avklares. En juridisk modell vil gi mer 
fleksibilitet i håndtering av egen økonomi og øremerkede tildelinger. Denne modellen vil imidlertid 
utfordre helseforetakenes styringslinjer. Modell 2 forutsetter også at det etableres avtaler med 
relevante partnere med tanke på arbeidsflyt og samarbeid. Dette vil i så fall måtte organiseres på en 
ordinær måte med NorTrials som en selvstendig aktør med eget mandat.  
 
Modell 2 innebærer at man begrenser NorTrials mandat til bare å omfatte deler av den 
administrative verdikjeden fra feasibility til formalisering og oppfølgning av studier i samarbeid med 
industri, herunder avtaleinngåelse og budsjettoppfølgning. Dette betyr at NorTrials vil komme som 
ytterligere en aktør i verdikjeden i tillegg til allerede etablerte enheter som i dag håndterer 
industristudier. Dette vil igjen kunne påføre merkostnader i form av tid til koordinering av oppgaver 
og arbeidsflyt mellom de ulike aktørene. Det vil kunne oppfattes som kompliserende for industrien. 
Modellen vil ikke endre på hvordan HF i dag formaliserer samarbeidsavtaler med industrien, hvor 
helseregionene i Norge har valgt ulike løsninger og enten organisert dette internt eller i et eget 
selskap.  
 
For å sikre en koordinert satsning og oppfølgning av helsenæringsmeldingen og industrisamarbeid i 
kliniske studier, er det uansett viktig at NorTrials knyttes opp til NorCRIN gjennom en formalisert 
avtale. En mulighet er at NorTrials tas opp som partner i NorCRIN og at leder av NorTrials blir 
medlem i NorCRIN styringsgruppe i AP12. En naturlig konsekvens av dette vil være at NorTrials i et 
tett samarbeid med NorCRIN definerer framdrift i arbeidspakkene som berører samarbeid med 
industri. Eventuelt kan det vurderes om ansvaret for AP12 bør legges til NorTrials. 
 
 

2.3.3. Modell 3 – Juridisk modell med utvidet mandat  
 
Her viser arbeidsgruppen til de generelle betraktningene om å organisere NorTrials som et eget 
rettssubjekt. En juridisk modell med utvidet mandat vil i utgangspunktet ha samme handlingsrom 
som modell 2. Forskjellen ligger imidlertid i det ansvar og de oppgaver man legger til NorTrials. I 
motsetning til modell 2, tar modell 3 utgangspunkt i hele verdikjeden fra feasibility til formalisering 
og administrativ oppfølgning av industrisamarbeid og oppdragsforskning. Også denne partnerskaps-
modellen vil utfordre helseforetakenes styringslinjer. Videre må det avklares hvordan industrien skal 
bidra til finansiering av en slik juridisk modell.  
 
Modell 3 bygger på tanken om å rendyrke prinsippet om «en vei inn» for industrien slik at NorTrials 
får en nasjonal rolle som TTO for oppdragsforskning innen de prioriterte terapiområdene. Samtidig 
legges ansvaret for etablering, formalisering og oppfølgning av NorTrials sentre inn som en del av en 
nasjonal TTO aktivitet. 
 

Tanken bak modell 3 er å sikre en mest mulig effektiv og koordinert prosess for mottak og 
oppfølgning av henvendelser fra industri slik at hele verdikjeden sees samlet og med lavest mulig 
koordineringskostnader mellom ulike aktører. Det er også grunn til å tro at en slik modell med et 
nasjonalt ansvar vil ha bedre forutsetninger for å etablere og implementere harmoniserte løsninger 
som understøtter industriens behov for håndtering av oppdragsstudier.  

Samtidig vil modellen sikre en mer effektiv håndtering av avtaler i forbindelse med gjennomføring av 
industrisamarbeid ved at man unngår avtaleforhandlinger i hvert enkelt foretak (multisenterstudier). 
Arbeidsgruppen erkjenner at modell 3 utfordrer dagens styringsstruktur og autonomiteten til HF-ene 
vedrørende den administrative oppfølgningen av blant annet oppdragsforskning.  
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Der Helse Sør Øst og UNN har valgt å bruke Inven2 som sine TTOer for oppdragsforskning, har Helse 
Vest v/HUS og Helse Midt v/St Olav integrert dette i forskningsstøtteenheter i egen organisasjon.  

 
 
 

2.4. Partnerskap – interessenter og aktører  

 

Hvordan og på hvilken måte partnerskapet organiseres, vil avhenge av valg av modell. Ved etablering 
av en juridisk enhet, vil eierskap og styring i stor grad reguleres av det rettslige grunnlaget for aktuell 
tilknytningsform, f.eks. aksjeloven for aksjeselskap. Med utgangspunkt i en nettverksmodell integrert 
i NorCRIN, kan sammensetning av interessenter og aktører avgjøres fritt. Uavhengig av modell, er det 
etter arbeidsgruppen oppfatning viktig at aktørene i en partnerskapsmodell må reflektere og 
avstemmes med de intensjoner og målsetninger som ligger til grunn.  

 

 

2.5. Vurderinger og anbefaling av modell  

 

Arbeidsgruppen har i sin vurdering av modell funnet det naturlig å legge vekt på de premisser for 
organisering som man mener må være på plass for å lykkes med en norsk partnerskapsmodell.  

Det vises her til følgende overordnede anbefalinger: 

 Et klart mandat og en tydelig styringslinje der representanter fra relevante deler av industri, 
clustre og de enheter som i dag håndterer industrisamarbeid og oppdragsforskning på vegne 
av HFene har en aktiv rolle  

 Samarbeid med NorCRIN og relevante arbeidspakker, særskilt industrisamarbeidspakken 

 Etablering og oppfølgning av pilotområder (NorTrials sentre) innen spesifikke terapiområder 

 Identifisere effektive insentiver som øker studiegjennomføringskraft 

 Framstå som «en vei inn» for industrisamarbeid og oppdragsforskning 
 

Som angitt innledningsvis i dette kapittelet, mener arbeidsgruppen at det er formålstjenlig med en 
snarlig innfasing av en norsk partnerskapsmodell. Arbeidsgruppen har imidlertid ikke kommet fram til 
enighet om hvilken modell som skal anbefales. Helseforetakene ønsker en nettverksmodell med tett 
kobling til og videreutvikling av NorCRIN. Industripartnere foretrekker at det etableres en 
partnerskapsmodell som egen juridisk enhet og med et styre hvor industrien får stor plass, samtidig 
som de ser at det kan ta tid å etablere en slik modell. Denne løsningen bryter med dessuten med 
helseforetakenes styringslinjer.  

Innspillene fra Referansegruppen og fagdirektørene i Styringsgruppen, både underveis og i sluttfasen 

av arbeidet med utredningen, viser at de ikke ønsker en partnerskapsmodell som går på tvers av 

styringsstrukturen i spesialisthelsetjenesten. Det er dessuten påpekt forskjeller mellom Norge og 

Danmark (f.eks. geografi, sterk tilstedeværelse av legemiddelindustri i Danmark, allerede 

eksisterende infrastruktur i Norge) som gjør det mindre hensiktsmessig å kopiere den danske 

partnerskapsmodellen. 
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Basert på dette kan en mulighet være at det tas utgangspunkt i nettverksmodellen der NorTrials 
integreres i NorCRIN (AP12). For å sikre deltagelse fra industrien og flere i denne modellen, bør det 
opprettes en egen AP12 styringsgruppe med representanter fra industri, clustre og enheter med 
ansvar for industrisamarbeid og oppdragsforskning. En slik innfasing forutsetter en tydeliggjøring av 
mandatet for NorCRIN hva angår forventning rundt tilrettelegging av industrisamarbeid, og at 
NorCRIN tilføres ressurser som gjør det mulig å gjennomføre tiltakene som anbefales i rapporten.   
 
En viktig forutsetning er at det avklares hva ulike interessenter (partnere) skal bidra med av ressurser 
inn i modellen. Dette gjelder både finansiering av arbeidet i NorCRIN AP12/NorTrials og finansiering 
av etablering og drift av kommende NorTrials sentre. En grunnleggende suksessfaktor for å 
gjennomføre kliniske studier er god infrastruktur og tilstrekkelige ressurser.  
 
Mulig prosess for en slik tilnærming:  
 

1. Partnerskapsmodellen og konseptet «en-vei-inn» videreutvikles i regi av NorCRIN under 
arbeidspakken industrisamarbeid (AP12). 

2. NorCRINs mandat rundt tilrettelegging for industrisamarbeid presiseres ytterligere basert på 
anbefalingene i denne rapporten, som bl.a. oppgaver for koordinerende enhet i NorTrials og 
etablering og oppfølgning av NorTrials forskningssentre innen dedikerte terapiområder. 

3. Arbeidspakken industrisamarbeid (AP12) styrkes. Det bør som minimum være midler til å 
lønne en koordinator i 100% stilling for å følge opp arbeidet i NorTrials og midler til å 
finansiere stillingsandel for forskningskoordinatorer i Nor Trials sentre. 

4. NorCRIN gis mandat/oppdrag med å utarbeide forslag til organisering og ledelse og 
finansiering av en partnerskapsmodell.  

5. Det etableres en egen AP12 styringsgruppe med ansvar for å følge opp 
partnerskapsmodellen, øvrige leveranser i AP12, samt fungere som rådgivende instans for 
NorCRIN styret på tvers av de ulike arbeidspakkene med relevans for industrien.   

 
Som en del av implementering av en norsk partnerskapsmodell, bør man tydeliggjøre det ansvaret 
NorCRIN partnerne har for å sikre involvering og kompetanseoverføring til øvrige helseforetak i egen 
region. Dette gjelder særlig involvering og mobilisering av helseforetak som er aktive innen 
innovasjon og industrisamarbeid. Et godt eksempel på dette er Sunnaas sykehus. Deres testarena for 
utvikling av ny teknologi er relevant for helsetjenesten og pasientbehandling.    
  
Aktørene i en partnerskapsmodell må reflektere og avstemmes med de intensjoner og målsetninger 
som ligger til grunn for helsenæringsmeldingen.  
 
Følgende interessenter bør derfor inviteres inn sammen med NorCRIN i en styringsgruppe: 

 Legemiddelindustrien 

 Med-tek-området 

 Biomedisinske klynger 

 Enheter med ansvar for industrisamarbeid og oppdragsforskning i helseforetak  

 Særskilte helseforetak/institusjoner som ikke er NorCRIN-partnere, men som har kommet 
langt i arbeidet med å tilrettelegge for industrisamarbeid, og som har særskilte 
forutsetninger for å bidra til utviklingen av partnerskapsmodellen 

 Brukerorganisasjon(er) og tillitsvalgte 
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DEL 2 – grunnlag basert på innspill fra arbeidsgruppen og informasjon 

fra Trial Nation  

 

Kapittel 3, arbeidsgruppens forståelse av utfordringsbildet i Norge i dag, inkludert erfaringer og 
innspill 

Kapittel 4, en beskrivelse av hva som er gjort i Danmark 

Kapittel 5, forutsetninger som er viktige for at industri og helseforetak i fellesskap kan lykkes med å 
få flere kliniske studier til Norge 

Kapittel 6, en oversikt over spesielle fortrinn som Norge har  

Kapittel 7, referanseliste 

 

Dette har vært grunnlaget for forslagene til partnerskapsmodeller som er presentert.   
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3. Utfordringsbildet 

 
Arbeidsgruppen ønsket å beskrive utfordringsbildet som et nødvendig grunnlag for forslag til og 
diskusjon av ulike partnerskapsmodeller. Utfordringsbildet var hovedtema for første møte i 
arbeidsgruppen, og alle møtedeltakerne bidro til å belyse dette. Legemiddelindustrien (LMI) har 
beskrevet hele økosystemet som legemiddelindustrien opererer i og utfordringer knyttet til 
situasjonen i Norge (kap. 3.1.). Skriftlige innspill vedrørende utfordringsbildet er også gitt av NorCRIN 
(kap. 3.2.), Oslo Cancer Cluster (OCC) (kap. 3.3) og Melanor (kap. 3.4.). I tillegg er flere andre innspill 
samlet i kap. 3.5. 
 

3.1. Erfaringer fra Legemiddelindustrien (LMI)   

 

3.1.1. Økosystem 

Dersom man skal lykkes med utredningsoppdraget er det viktig å ha innsikt i og en forståelse for hele 
verdikjeden, fra idé til et produkt er på markedet. Dette gjelder spesielt for legemiddelutvikling og 
det globale perspektivet legemiddelindustrien fungerer i. Det er samtidig nødvendig med forståelse 
og kunnskap rundt de mekanismer som må være på plass for på å legge til rette for industri-
samarbeid i helseforetakene, som ledelsesforankring, ressurser, merittering og insentiver.    

 

3.1.2. Det politiske landskapet for kliniske studier   

Politikere, myndigheter, helseforetak og biomedisinsk industri er alle enige om at det er behov for 
økt klinisk forskningsaktivitet i Norge. Klinisk forskning bidrar til, og er en nødvendig forutsetning for, 
å opprettholde og øke kvaliteten til den kliniske kompetansen i helsevesenet. Den svært strukturerte 
gjennomføringen av kliniske studier er en god opplæring til annen forskning, og tilgang til 
internasjonalt klinisk nettverk og nyutviklet teknologi er et gode for klinikere, pasienter og samfunn.    

Regjeringen har tydelig målsetting om økning i antall kliniske studier i Norge, noe som er reflektert i 
flere dokumenter:  

- Helse og Omsorg21-strategien (HO21)   
- Regjeringens tilhørende handlingsplan for HO21  
- Meld. St. 28 (2014-2015) «Legemiddelmeldingen - Riktig bruk – bedre helse»   
- Meld. St. 18 (2018 -2019) «Helsenæringen – Sammen om verdiskaping og bedre tjenester»  

 

I Legemiddelindustriens innspill til stortingsmeldingen om helsenæringen, ble betydningen av et 
attraktivt hjemmemarked trukket fram som en viktig faktor også for å tiltrekke seg kliniske studier. 
Det ble foreslått flere konkrete tiltak for å nå målsettingen om økning i antall kliniske studier i Norge:  

- Legge fram en handlingsplan for kliniske studier   
- Innføre en indikator for kliniske studier som på sikt brukes som en del av den resultatbaserte 

finansieringen av forskning i spesialisthelsetjenesten   
- Etablere «én vei inn» for kliniske studier.  
 

 
 
 



26 
 

3.1.3. Legemiddelutvikling er en global industri  

Forskning i samarbeid med legemiddelindustrien kan ikke sees på isolert, men må sees i lys av et 
helhetlig økosystem for helseinnovasjon, som illustrert av Helse- og omsorgsdepartementet i figuren 
nedenfor (figur 1). Denne figuren er nyttig når en skal vurdere hvordan det kan tilrettelegges for økt 
legemiddelforskning.  

 

 

Figur 1: Økosystem for helseinnovasjon, hentet fra Helse- og omsorgsdepartementet  

 

Næringslivet har et felles ønske om å ha mange legemiddelstudier i Norge, enten det gjelder norske 
selskap eller datterselskap til internasjonale legemiddelfirma. Legemiddelstudier er et attraktivt gode 
for de fleste land, og derfor er det også en stor konkurranse mellom ulike land for å tiltrekke seg 
studier. For at Norge skal være attraktivt i den globale konkurransen om kliniske studier bør følgende 
være tilstede:   

- Et velfungerende system med en arena for dialog om potensielle studier  
- Et definert kontaktpunkt for henvendelser og rask oppkobling til relevante fagpersoner  

 
Gode systemer og prosesser for feasibility1 må være på plass, det vil si tilstrekkelig med ressurser, 
kapasitet og kompetanse innen prosjektledelse for gjennomføring:   

                                                           
1 Feasibility: Før oppstart av kliniske studier gjøres en vurdering av land (country feasibility) og 
sykehus/avdeling (site feasibility) med tanke på om studien vil være passende, om behandlingen i 
kontrollarmen er relevant i de ulike landene, om det er tilstrekkelig antall pasienter tilgjengelig for inklusjon og 
om det er kompetanse og ressurser tilgjengelig. 
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- God kompetanse og kapasitet på myndighetssiden og en proaktiv deltakelse på EU-nivå i 
henhold til legemiddelutvikling. Særlig gjelder dette «scientific advice» og rapportørskap for 
nye, innovative legemidler 

- Ryddige og transparente kontraktsprosesser   
- En god oversikt over «track record»/leveranse som kan tiltrekke flere studier  
- Deltakelse i rådgivningsgrupper blant annet relatert til klinisk utviklingsprogram2 

 

 

3.1.4. Hvorfor har Norge opplevd en nedgang i kliniske studier?  

Til tross for stor oppmerksomhet og ønske om å øke antall kliniske studier, har antallet offentlige 
eller industrifinansierte kliniske studier i Norge gått ned over flere år. Oversikten fra Statens 
legemiddelverk nedenfor (figur 2) illustrerer utviklingen for både kommersielle og ikke-kommersielle 
kliniske studier. Det skilles ikke mellom studier i kommune- og spesialisthelsetjenesten.    

 

Figur 2: Oversikt antall meldte kliniske studier til Statens legemiddelverk fra ikke-kommersielle og 
kommersielle aktører   

  

                                                           
2 Klinisk utviklingsprogram: For kliniske utviklingsprogram opprettes ofte egne rådgivergrupper av klinikere 
med internasjonal anerkjent kompetanse som gir medisinske betraktninger om utviklingsprogram og råd om 
gjennomføring av studier. Dette er fagfellegrupper som er viktige for det kliniske miljøet som en del av 
kompetansebygging, og deltakere blir ofte sentrale i gjennomføringen av de kliniske studiene. 
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Mulige årsaker til nedgang av industrifinansierte studier er belyst både i rapporter, møter og diverse 
innspill over flere år. Menon Economics3 har gjennom spørreundersøkelser kartlagt hva industrien 
ser som de største utfordringene med å tiltrekke kliniske studier til Norge, som vist i figuren nedenfor 
(figur 3), hentet fra Menon-rapportens kapittel 3.2, s. 27.     

 

  

Figur 3: Utfordringer med å tiltrekke industrifinansierte kliniske studier til Norge 

 

Denne figuren viser at mangel på tilgang til forskningspersonell oppleves som den største 
utfordringen. Dette er et interessant funn fordi det bekrefter utfordringene som også oppgis av 
helsepersonell.  

Manglende insentiver til å sette av tilstrekkelige ressurser i sykehusene, gjør det naturlig nok 
vanskeligere for legemiddelselskapene å få tilstrekkelig tilgang på utprøvere og studiesykepleiere 
som kan gjennomføre studiene. Dette medfører i neste runde at legemiddelselskapenes norske 
kontorer taper i den internasjonale kampen om kliniske studier. Motvilje til å samarbeide med 
industrien, samt langsomme administrative prosesser er de nest største utfordringene. Ettersom 
sykehusene tidligere ikke har blitt målt på industrifinansiert klinisk studieaktivitet, kan det ha 
medført at det administrative arbeidet med å gjennomgå protokoller etc. har blitt nedprioritert.  

 

3.1.5. Legemiddelutvikling i endring   

Persontilpasset medisin vil utvikles innen flere terapiområder, for eksempel ved kreftbehandling. 
Persontilpasset medisin kan bety større terapeutiske effekter som økt overlevelse og mindre 
bivirkninger for den enkelte pasient, samt innsparinger for samfunnet med både færre liggedøgn på 
sykehus og sykemeldinger. Persontilpasset medisin fører også til at diagnostiske tester blir langt mer 
avanserte enn i dag og at norske laboratorier har behov for kapasitet og kompetanse til å utføre 
analysene og bearbeide prøvesvarene fra undersøkelsene.  

                                                           
3 Menon har på oppdrag av Legemiddelindustrien (LMI) gjort en analyse av verdien av at det gjennomføres 
industrifinansierte kliniske studier ved norske behandlingsinstitusjoner. 
https://www.menon.no/publication/verdien-kliniske-studier-norge/ 
https://bergento.no/wp-content/uploads/2017/09/Verdien-av-kliniske-studier-Rapport-fra-Menon.pdf 

https://www.menon.no/publication/verdien-kliniske-studier-norge/
https://bergento.no/wp-content/uploads/2017/09/Verdien-av-kliniske-studier-Rapport-fra-Menon.pdf
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Kapasitet og kompetanse innenfor diagnostiske undersøkelser er for mange land en stor utfordring, 
også i Norge. Dette vil også påvirke muligheten for å få nye kliniske studier hit til landet.    
 
For utprøving av nye legemidler får dette store konsekvenser da de kliniske studiene vil inneholde 
langt færre pasienter enn tidligere og deltakelse vil være basert på gitte mutasjoner/biomarkører. 
Man vil også kunne oppleve at en enkelt studie innen kreftområdet kan inkludere ulike kreftformer, 
f.eks. både lungekreft- og føflekkreftpasienter. Dette på bakgrunn av at en tumor-mutasjon vil 
bestemme behandlingen og ikke i hvilket organ svulsten sitter. Tradisjonelle store fase III studier ses 
stadig sjeldnere, da mange terapiområder, som f.eks. onkologi utvikler innovative medikamenter til 
mindre pasientgrupper med få gode behandlingsalternativer, og dermed får flere legemidler 
markedsføringstillatelse basert på fase II studier. Dette er en naturlig konsekvens av endringer i 
regulatoriske forløp.4 
 
Tilrettelegging av regulatoriske prosesser for videreutvikling og tilgang i klinikken til nye innovasjoner 
vil gjøre det mer attraktivt for avanserte studier. En helhetlig infrastruktur fra utvikling til klinisk bruk 
vil harmonisere med industriens mål om å bringe nye behandlingsmetoder fram til pasientene. Her 
kan brukerrepresentanter spille en viktig rolle.    
 
Persontilpasset medisin stiller nye krav til hvordan legemiddelindustrien organiserer sine kliniske 
studier, men også til gjennomføringen, infrastruktur og kompetanse på norske sykehus. Fremtiden 
for en rekke kliniske studier betyr færre pasienter og kortere oppfølging enn tidligere. Dette bør 
være et insentiv for å ta i bruk helsedata for å kunne besvare noen av utfordringer vi i dag møter i 
godkjennelsesprosessen av nye legemidler, spesielt med henblikk på Health Technology Assessment 
(HTA) og finansiering. Eksempelvis bør data fra Kreftregisteret kunne benyttes for å se på dagens 
standardbehandling (standard of care) allerede i feasibility-prosessen, og ikke minst senere i 
oppfølgingen (såkalt real world evidence, RWE).  
 
Med bruk av f.eks. kunstig intelligens vil man både kunne lage «syntetiske» kontrollgrupper (som kan 
oppveie noe av usikkerhet rundt effekt), og bruke disse dataene som nasjonale fase IV-studier i f.eks. 
nye måter å finansiere medisiner på. Skal man bruke slike helsedata, krever det naturlig nok at 
medisiner godkjennes og er tilgjengelig for bruk i klinisk behandling, slik at man har noe å registrere 
og sammenligne med. Helsedata kan således være et nasjonalt fortrinn for å få flere kliniske studier 
til Norge, og bør inngå i en norsk partnerskapsmodell. Det vil derfor være svært viktig å få inn 
informasjon om medikamentell behandling gitt på norske sykehus inn i nasjonale helseregistre.   
 
For studier innen terapiområder som hjerte- og karsykdommer og diabetes kan situasjonen være noe 
annerledes enn kreft. Her kreves ofte større pasientgrupper for å påvise mindre forskjeller som i det 
lange løp påvirker overlevelse (f.eks. blodsukkernivå ved diabetes relatert til hjerte/kardødelighet). 
Slike studier utføres i dag, og i fremtiden, og her er også primærhelsetjenesten en viktig 
samarbeidspartner. Det er viktig at også slike studier inkluderes i arbeidet med en norsk 
partnerskapsmodell.    
 

 

 

                                                           
4 The Changing Landscape of Research and Development, IQVIA, April 2019, 
https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/the-changing-landscape-of-research-and-
development  

https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/the-changing-landscape-of-research-and-development
https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/the-changing-landscape-of-research-and-development
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3.2. Erfaringer fra NorCRIN 

 

NorCRIN er en nasjonal forskningsinfrastruktur med hovedmål å styrke og forenkle samarbeid innen 
alle kategorier av klinisk forskning i Norge, se kap. 6 og https://www.norcrin.no/ for mer informasjon. 
Når det gjelder industrisamarbeid har NorCRIN gjennom arbeidspakke 4 hatt gjentatte møter med 
ulike industriaktører for kartlegging av industriens utfordringer.  

Industrien har uttrykt at deres henvendelser til sykehus besvares sent eller ikke i det hele tatt, og 
uten forpliktelser dersom de svarer ja. Etter ønske fra industrien har derfor NorCRINs partnere 
opprettet en kontaktinngang (en-vei-inn) i form av en felles epostadresse for slike forespørsler med 
mål om raskere endelig svar fra aktuelle kliniske avdeling.  

Parallelt med dette er industriens tilbakemelding at det er viktig å opprettholde muligheten for 
direkte kontakt med utprøvere for firmaene, spesielt der hvor det allerede er opprettet dialog eller 
hvor det kan være snakk om oppfølging av tidligere studier. Erfaringer i NorCRIN så langt tyder på at 
industrien fortsetter å kontakte de kliniske avdelinger direkte, utenom NorCRINs kontaktpersoner.  

De kliniske miljøene peker på tilgang til fagfolk med tilstrekkelig allokert tid som den viktigste 
flaskehalsen, og fremhever behov for frikjøp og tilgang til personell som helt avgjørende. Krav til 
effektivisering, begrensede budsjetter og travel klinisk arbeidshverdag har medført at industri-
initierte kliniske behandlingsstudier i dag ikke har en sentral plass i ordinær sykehusdrift, kombinert 
med at forsker-initierte studier prioriteres fremfor industristudiene. Fagmiljøene mener dessuten at 
de industrifinansierte studiene bør ha høy vitenskapelig kvalitet for å kunne øke interessen i de 
kliniske miljøene, samt at prosjektene må være tilstrekkelig finansiert. I tillegg er det ulik kultur og 
erfaringer på kliniske avdelinger med å bidra i industri-initierte kliniske studier. Oppfordringer til 
fagmiljø om å dedikere forskningstid for fagpersoner til industrisamarbeid, vil i fremtiden lykkes 
bedre dersom et forpliktende bidrag forankres på sykehusdirektørnivå.   

Det unike med NorCRINs nettverk er forskningsstøtteekspertise og nærhet til de kliniske avdelingene 
i universitetssykehusene. For å lykkes med at NorCRIN aktivt kan bidra til flere industri-initierte 
studier i Norge, er det nødvendig med forpliktende ledelsesforankring på høyeste mulig nivå på alle 
universitetssykehusene. 

 

3.3. Erfaringer fra Oslo Cancer Cluster 

Oslo Cancer Cluster (OCC) er en forsknings- og industriorganisasjon innenfor onkologi (se kap. 6 og 
https://oslocancercluster.no/ for mer informasjon). En aktuell utfordring er måten forskningsaktører 
og firmaer er organisert for gjennomføring av preklinisk forskning og kliniske studier på tradisjonell 
måte. Dette hindrer større endringer i innsamling og analyse av data og dermed innføring av 
presisjonsmedisin i kreftbehandlingen. Kreft er sykdom relatert til genforandringer. Vi må bedre 
forståelsen av hvordan genene våre påvirker kreftsykdommens utvikling og hvordan ulike 
behandlinger fungerer. Vi må endre hvordan vi samler inn data og analyserer «mønstre» i data før 
det gis tilgang til nye medisiner, og gi tilbud om behandling i forbindelse med deltagelse i kliniske 
studier. Andre aspekter som må vurderes er hvordan data fra den virkelige verden kan brukes for å 
sikre at pasienter får optimal pleie og hvordan ny innsikt i historiske data for tidlig deteksjon kan 
brukes for å forhindre kreft i å utvikle seg.  

 

 

 

https://www.norcrin.no/
https://oslocancercluster.no/
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3.4. Erfaringer fra Melanor 

Melanor er en bransjeorganisasjon for kompetansebedrifter som utvikler og leverer medisinsk utstyr, 
laboratorieutstyr, måleutstyr, og hjelpemidler i det norske markedet https://www.melanor.no). 
Melanor erfarer at det er viktig å forstå hvilke implikasjoner den komplekse verdikjeden for 
medisinsk utstyr har for leverandørene. Klinisk utprøvning og forskning på medisinsk utstyr bør ikke 
sees isolert, men i sammenheng med markedsdynamikk, mekanismer for opptak og innkjøpspraksis 
for utstyr, ettersom alle disse er avgjørende for leverandørenes muligheter for avkastning.  
Utstyrsleverandørene legger sine forsknings og utviklingsaktiviteter der det oppleves som mest 
hensiktsmessig. Med hard konkurranse om å få klinisk forskning, er proaktiv og kontinuerlig innsats 
for å sikre gode rammebetingelser på viktige områder sentralt.  
 
 

3.4.1. Viktige områder for utstyrsleverandører er 

 Hvor kan relevante data samles mest mulig raskt og effektivt? 

 Forsknings- og fagmiljø med gjennomslagskraft, samarbeid med kliniske opinionsledere 
prioriteres 

 Mål og hensikt med å få industrifinansiert utprøving og forskning, hvilken effekt og nytte 
ønskes av gjennomførte forskningsprosjekter 

 Hva er konsekvensene av forskningsresultatene sett mot opptak og implementering av utstyr 

 Hvor blir compliance (etterlevelse) best? Leverandørene er avhengig av tett samarbeid med 
og tilgang til det kliniske miljøet for å gjennomføre nødvendig opplæring og kvalitetssikring. 
Motiverte kliniske partnere som sørger for effektiv gjennomføring er en forutsetning 

 

3.4.2. Melanor og utstyrsleverandørenes opplevelse av utfordringer i Norge 

 Norge oppleves som lite synlig i internasjonale faggrupper sammenlignet med andre land 

 Kultur for samarbeid med industrien er svakere i Norge enn i andre land 

 Helsetjenesten i Norge driver lite proaktiv innsats for å attrahere industrifinansierte kliniske 
utprøvinger og studier. Samarbeidsprosjekter foregår i for stor grad i regi av ildsjeler som 
gjennomfører slik forskningsvirksomhet i tillegg til full klinisk stilling 

 Medisinsk utstyr som er klinisk dokumentert gjennom studier implementeres i liten grad og 
det er derfor uklart hvilken praktisk betydning klinisk dokumentasjon har for opptak av 
medisinsk utstyr i det norske markedet 

 Dagens innkjøpspraksis i helsetjenesten domineres av store sentraliserte anbudsprosesser 
hvert fjerde år. Man opplever at forskningsresultatene har liten betydning for valg og innkjøp 
av utstyr og at det ikke tillates åpen og konstruktiv dialog mellom kliniske miljøer og 
leverandører ut over anbudsprosessene 

 Det er ingen kobling mellom Nye metoder og datainnsamling og/ eller tidlig, kontrollert 
innføring eller innkjøp av viktige metoder 5 
 

  

                                                           
5 De regionale helseforetakene fikk imidlertid et oppdrag knyttet til revurdering av metoder i 2019, oppdraget 
er videreført i 2020, men utsatt på grunn av koronapandemien. https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-
og-omsorg/sykehus/styringsdokumenter1/oppdragsdokument/id535564/ 

https://www.melanor.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/styringsdokumenter1/oppdragsdokument/id535564/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/styringsdokumenter1/oppdragsdokument/id535564/
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3.5. Andre innspill fra arbeidsgruppen, tillitsvalgte og brukere 

Inven2 er et innovasjonsselskap som er etablert for å bygge bro mellom forskning og industri, samt 
administrasjon og oppfølging av kliniske studier (https://www.inven2.com/no). Inven2 har beskrevet 
både utfordringer/flaskehalser og løsningsforslag, som dels er gjengitt i tabell 1, kapittel 5.2. Inven2 
peker på at gjennomføring av komplekse kliniske studier krever høy kompetanse. Videre at det er 
behov for et profesjonelt utprøvingsmiljø som er tilgjengelig for industrien, og at vi i Norge må bygge 
videre på det som fungerer i dag og som kan tilpasses norske fortrinn som helsedata og digitale 
løsninger.  

Biogen er et globalt bioteknologisk selskap som har som formål å bekjempe nevrodegenerative 
sykdommer (https://www.biogen.no/). Biogen har gitt et kort skriftlig innspill som tar utgangspunkt i 
at flere studier kan bety et bredere og bedre behandlingstilbud for pasientene. Biogen ønsker også at 
en norsk partnerskapsmodell skal ha et styre bestående av medlemmer både fra myndighetene, 
helseforetakene og næringslivet, slik som i Danmark. Se også tabell 1 (kap. 5.2.).  

Merck er et vitenskap- og teknologiselskap med flere terapiområder i Norge. Selskapet arbeider for å 
skape, forbedre og forlenge menneskers liv (https://www.merckgroup.com/no-no). Takeda er et 
innovasjonsdrevet farmasøytisk selskap som jobber for bedre helse for mennesker over hele verden 
(https://www.takeda.com/nn-no). 

Både Merck og Takeda ga innspill om betydningen av at myndighetene deltar i en styringsmodell, og 
ønsket en fremtidig partnerskapsmodell velkommen. Merck la også vekt på kompleksiteten i 
studiene, som kan tale for at man bør satse på de største institusjonene (som universitets-
sykehusene), samtidig som at industrien må bidra ut over selve studieløpet.  

Norway Health Tech er en teknologiklynge som fasiliterer tilveksten av nye og innovative løsninger 
for helsetjenesten (https://www.norwayhealthtech.com/). Innspillet fra Norway Health Tech 
adresserte utfordringene både fra helseindustrien og fra sykehusene og skisserte forslag til tiltak. 
Norway Health Tech var særlig opptatt av at det formuleres en tydelig visjon, misjon og hovedmål for 
kliniske studier i Norge, jf. også tabell 1 (kap. 5.2.).  

 

Kommentarer til dette punktet fra konserntillitsvalgte viser at de opplever at vilkårene for forskning 
generelt er svekket og at det er lagt restriksjoner på kontakt mellom klinikk og industri. Det er et 
større press på produksjon, og kulturen for forskning varierer. 

Brukerrepresentantenes kommentarer er at man over tid har etterlyst bedre medvirkning i utvikling 

og anskaffelser av medisinsk utstyr. Involvering av brukere og pasientorganisasjoner kan gi gevinster i 

form av mer presise medisinske vurderinger, bedre pasientoppfølging, bedre utstyr og medisiner og 

på sikt mer målrettede innkjøp.    

https://www.inven2.com/no
https://www.biogen.no/
https://www.merckgroup.com/no-no
https://www.takeda.com/nn-no
https://www.norwayhealthtech.com/
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4. Hva er gjort i Danmark? 

 

Flere faktorer har bidratt til at Danmark i samarbeid med industrien har økt den kliniske forsknings-
aktiviteten. I løpet av de siste årene er det investert i infrastruktur for klinisk forskning, som stillinger 
for studiesykepleiere, prosjektkoordinatorer og legetid. Kliniske studier defineres i Danmark som 
næringsutvikling, og det stimuleres til samarbeid mellom det offentlige helsevesenet og biotech- og 
legemiddel-industrien. Samtidig ble Next Partnership opprettet og senere videreutviklet til Trial 
Nation Danmark, se https://investindk.com/publications/clinical-trials-in-denmark. Det er samtidig 
viktig å være klar over Danmark har et annet utgangspunkt enn Norge både på grunn av sin geografi 
og på grunn av legemiddelfirmaene som er grunnlagt der, som Novo Nordisk og Lundbeck. 

 

4.1 Trial Nation  

I 2018 ble Trial Nation grunnlagt som en sammenslåing mellom Next Partnership (finansiert av 
Innovasjonsfondet) og Clinical Trials Office Denmark (finansiert av de fem regionene). For mer 
informasjon, se https://trialnation.dk/. Deres oppdrag er å gjøre Danmark til det mest attraktive 
landet for bedrifter og andre interessenter å gjennomføre kliniske studier i, til det beste for 
pasienter, forskning og nasjonaløkonomi.  

Trial Nation tilbyr en enkel nasjonalt inngangsport for globale selskap, pasientorganisasjoner og 
kliniske forskere som ønsker å gjennomføre kliniske studier i Danmark innen prioriterte 
terapiområder. Trial Nation koordineres av et sekretariat med tilgang til relevant juridisk, 
farmasøytisk og medisinsk-teknisk kompetanse. 

Trial Nation er et resultat av sterk og kontinuerlig støtte fra den danske life science-sektoren, og 
benevnes som en forening med Sundhedsministeriet, Erhvervsministeriet, de fem regioner og life 
science-virksomheter som medlemmer og finansieringskilder. Styret er sammensatt av fem 
medlemmer fra industrien, en fra hvert av de fem regionene i Danmark, ett medlem fra 
Sundhedsministeriet og ett fra Erhvervsministeriet. I tillegg er representanter fra danske 
pasientorganisasjoner og medisinske forbund observatører. Trial Nation er organisert som en 
forening og er et eget juridisk subjekt, se vedtekter på https://trialnation.dk/wp-
content/uploads/Trial-Nation-Regulations-DK-Signed.pdf 

 

Ved Trial Nation tilbys: 

- Identifisering av relevante spesialister og kliniske forskere 
- En raskere vurdering av gjennomførbarhet (feasibility) med sortert, nasjonal respons fra 

sykehusenheter innen fem dager 
- Tilgang til et juridisk nettverk, som tilbyr juridisk rådgiving og nasjonal forhandling av 

kontrakter 
- Tilgang til kliniske spesialistsentre og nasjonale nettverk innen onkologi, hematologi, 

dermatologi, pediatri, lungesykdom, infeksjonssykdom og demens 
- En nasjonal satsing på økt gjennomføring av kliniske studier 
- Tilgang til etablerte partnerskap med sykehus, forskere og pasientnettverk 

 

 

https://investindk.com/publications/clinical-trials-in-denmark
https://trialnation.dk/
https://trialnation.dk/wp-content/uploads/Trial-Nation-Regulations-DK-Signed.pdf
https://trialnation.dk/wp-content/uploads/Trial-Nation-Regulations-DK-Signed.pdf
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4.2  Hvorfor har man lyktes i Danmark?  

 

4.2.1 LMIs vurdering 
Den helhetlige nasjonale strategien for å gjøre Danmark til et attraktivt land for kliniske studier har 
vært en suksess. I arbeidet med dette utredningsoppdraget bør det derfor ses til Danmark, og til 
hvilke tiltak som har vært sentrale for at det offentlige-private partnerskapet har lykkes. LMI ønsker å 
fremheve enkelte faktorer ved den danske modellen, som vi mener er viktige suksessfaktorer for en 
fremtidig norsk modell.   
 
Danmark har siden 2014 hatt en svært ambisiøs strategi for å tiltrekke seg flere kliniske studier. 
National Experimental Therapy Partnership (NEXT) var et samarbeidsprosjekt mellom regionene i 
Danmark og legemiddelindustrien, med mål om å gjøre Danmark til det foretrukne landet for 
tidligfase kliniske studier innen 5 år. Utpekte terapiområder i begynnelsen av partnerskapet var 
dermatologi og onkologi, hvor de allerede hadde eksellente kliniske miljøer. NEXT satte seg 
ambisiøse, konkrete og målbare mål, som de leverte på. I dag er initiativet utvidet og går under 
navnet Trial Nation Denmark (en fusjon av NEXT og Clinical Trials Office). Trial Nation omfatter flere 
terapiområder og har en rekke legemiddelselskaper som partnere.  
 
Danmark har kunnet vise til en jevn økning i antall kliniske studier fra industrien, og de har motvirket 
nedgangen som blant annet Norge, Finland og Sverige har opplevd. Bildene nedenfor er hentet fra 
Trial Nations presentasjon fra møtet i arbeidsgruppen 24. mai og illustrerer viktige faktorer i 
partnerskapet sett fra legemiddelindustrien.   
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Trial Nation fremhever at de er en såkalt «one-stop shop» for industri som ønsker å gjennomføre 
kliniske studier i Danmark. De besitter en oversikt over kompetansenettverk og kontaktpersoner 
innenfor ulike terapiområder. Selskaper som allerede har kontaktnettverk og kjennskap til miljøene 
behøver ikke å gå gjennom Trial Nation, men for de selskapene som ikke har denne kunnskapen eller 
nettverket er «one stop shop» et veldig bra tilbud. Rask respons på feasibility-forespørsler samt 
master CDA og CTA kan være avgjørende for å få en studie til landet. Trial Nation besvarer slike 
henvendelser innen 5 dager, noe som er svært attraktivt for industrien.   
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Organisering og styresett av Trial Nation  

Forankring, styresett og eierskap er viktig for at partnerskapet skal fungere, videre at det er en 
gjensidig forpliktelse mellom partene. Udenrigsministeriet i Danmark bidro gjennom møteplasser på 
sine ambassader til å promotere NEXT globalt, og argumenterer for hvorfor Danmark er et attraktivt 
land for kliniske studier. Styret i Trial Nation består av representanter fra to departementer 

(Sundhedsministeriet, Erhvervsministeriet), industrirepresentanter og representanter fra Regionene.  

 

Ressursbevilgning  

Innovasjonsfondet i Danmark bevilget midler til NEXT-initiativet slik at det kunne iverksettes og være 
i stand til å levere på målene.  

 

Satsingsområder og nettverksstruktur   
I Danmark har industrien vært en viktig pådriver for hvilke terapiområder partnerskapet skulle 

innrette seg mot. Aktiv dialog med industrien om planlagte studier (studier i pipeline) og innenfor 

hvilke terapiområder studiene kommer fra er et sentralt element. 

 
 

4.2.2. Melanors vurdering 
 

Satsing på Life Sciences 
Danskenes suksess må ses i sammenheng med danskens kraftfulle satsing på Life Sciences. Den 
Danske regjeringen har en uttalt visjon om at Danmark skal være førende Life Sciences nasjon i 
Europa. Det er nedsatt et eget vekstteam for Life Sciences og utformet en konkret handlingsplan, 
Vækstplan for life science (https://em.dk/publikationer/2018/vaekstplan-for-life-science/) med 36 
ulike initiativer. Satsning på klinisk forskning er et hovedområde i vekstplanen.  

 

  

https://em.dk/publikationer/2018/vaekstplan-for-life-science/
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Sterk forskningskultur og stor gjennomslagskraft                                                                                          
Danmark er en ledende europeisk forskningsnasjon. Danmark har et stort antall kliniske studier i 
forhold til befolkningsstørrelsen og er blant de OECD-landene som investerer størst andel av BNP i 
forskning. Dansk forskning har stor gjennomslagskraft og brukes ofte som referanse for andre 
forskere. Ifølge den danske vekstplanen er danske Life Sciences publikasjoner blant verdens 10 % 
mest siterte på Life Sciences området.  

 

Bred involvering og samarbeid  
Det brede danske samarbeidet i Trial Nation, mellom de ulike relevante departementene, 
helseregionene og medisinsk utstyrs- og legemiddelindustri, gir viktig forankring og eierskap. 
Gjensidig innsikt mellom aktørene om muligheter, utfordringer og begrensninger bidrar til bedre og 
mer effektive tiltak.  
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5. Viktige forutsetninger for å lykkes 

 

5.1. Innspill fra LMI  

Det er flere forutsetninger for å kunne lykkes med å få flere kliniske studier til Norge. Mens man 
internasjonalt har sett en økning i antall kliniske studier, ser vi den motsatte trenden i Norge, som 
vist i figur 2 (kap. 3.1.). Dette til tross for en bred enighet fra industri, helsevesen og myndigheter om 
at vi ønsker flere kliniske studier i Norge. Fra helsepersonell og industri har det kommet mange 
konkrete innspill som man bør ta hensyn til, og prosesser som man må ta tak i for å kunne snu 
trenden. Noen av disse gjengis nedenfor og inngår også i tabell 1 (5.2). 

 

5.1.1 Kliniske studier bør være en integrert del av pasientbehandlingen   

En strategisk satsing på kliniske studier generelt og industrisamarbeid spesielt forutsetter en tydelig 
forankring på ledelsesnivå i helseforetakene. Det er helt avgjørende at det gjennom 
ledelsesforankring og beslutninger utarbeides og implementeres planer for gjennomføring av kliniske 
studier innenfor den vanlige kliniske hverdagen, altså som en integrert del av pasientbehandlingen.  
Det vil si at deltakelse og leveranser mot kliniske studier må bli målt og vurdert på lik linje med vanlig 
pasientbehandling. Ambisjonsnivået på andel pasienter som skal inngå i kliniske studier bør være 
høyt og følges opp i større grad enn det gjøres i dag. I Trial Nation har representanter fra ledelsen 
plassene i styret. LMI mener at dersom ledelsen i RHF-ene og i helseforetakene ikke erkjenner 
behovet eller gjør en innsats for å spesifikt tilrettelegge for kliniske studier, vil vi ikke oppnå ønsket 
resultat.   

 

5.1.2 Oppfølging av leveranse   

Oppfølging av leveranser som er avtalt for en studie kan være utfordrende. I mange tilfeller ser LMI 
at pasientinklusjonen går for sakte, for få pasienter blir inkludert. LMI har også erfart at forpliktende 
avtaler om studier blir tilsidesatt etter kontraktsinngåelse med henvisning til ressursmangel eller 
organisatoriske utfordringer. Manglende leveranser i tidligere studier er dårlig reklame og et hinder 
for å hente inn nye studier til Norge. Det bør derfor legges til rette for en struktur eller organisasjon 
med et tydelig mandat for å ivareta oppfølgingen av leveranser i samarbeid med klinikk og industri.   

 

5.1.3 Terapioversikt  

For medlemmer i LMI er det viktig å ha kjennskap til avdelinger og klinikere med interesse for og 
kompetanse til å gjennomføre kliniske studier. Det er også behov for oversikt på avdelingsnivå, over 
pasienter som er aktuelle for inklusjon i kliniske studier. Dette er nødvendig kunnskap for 
legemiddelrepresentantene som jobber for å hente inn studier til Norge.  

LMI opplever fremdeles utfordringer rundt kultur og samarbeidsvilje. Dette er ikke generelt, men 
fortsatt tydelig i enkelte fagmiljø og helseforetak. Et positivt eksempel er samarbeidet med 
onkologimiljøene. Årsaken til det kan være at disse miljøene har lang erfaring og god kjennskap til 
industrien, som følge av at omtrent 70 % av kliniske studier i Norge foregår innenfor onkologi.  Det er 
derfor vesentlig at politiske signaler om økt satsning på utprøvende studier og samarbeid med 
industrien når helt ut til enkeltavdelinger i helseforetakene.   
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5.1.4 Bruk av norske helseregistre   

Det fremheves ofte at norske helseregistre gir store muligheter for «real-world evidence» (RWE)-
studier. Dette er en konkurransefordel og mulig nisje for Norge i oppbygging av helseindustri og 
kliniske utprøvinger. Men for å være relevante i denne sammenhengen må de nyeste innovasjonene i 
behandlingen være tilgjengelig også i Norge. Nedenfor er noen eksempler på betydningen av dette:   

1. Syntetisk komparator-arm – bruk av historiske data eller data fra pasienter i vanlig behandling 
som komparator-arm i studier diskuteres internasjonalt. I kliniske studier må behandlingen med 
nye medikamenter sammenliknes mot det som er internasjonal behandlingsstandard (standard of 
care). Sen innføring av nye innovasjoner vil vanskeliggjøre syntetiske komparator armer basert på 
norske helsedata. Vi har for øvrig sett eksempler på at studier ikke kan gjennomføres i Norge da 
komparatorbehandlingen ennå ikke har blitt tatt i bruk i Norge  
 

2. Behandlingslinjestudier – for enkelte terapiområder som onkologi studeres ofte nye 
medikamenter i spesifikke behandlingslinjer hvor pasientene først må ha gjennomgått standard 
internasjonalt behandlingsregime. Også her er det eksempler på studier som Norge ikke kan delta 
i da innføringen av nye metoder har vært så forsinket at pasienter ikke enda er tilgjengelige for 
den aktuelle behandlingslinjen.  

 
3. RWE effektdata for å støtte evalueringen av nye medikamenter. Norge har i dag en langsommere 

prosess for å innføre nye legemidler enn land vi ellers normalt sammenlikner oss med. For 
industrien blir det derfor mindre aktuelt og attraktivt å se på muligheten av å bruke norske RWE 
data for effekt, da andre land vil kunne levere disse raskere.  

 
Både bruk av helseregistre og mulighetene til å knytte helsedata opp mot materiale i biobanker er en 
styrke ved den norske modellen.  
 
 
 

5.1.5 Aktuelle insentivordninger 
 

LMI mener det vil være nødvendig med friske midler til en fremtidig norsk modell, fordi sykehusene 
trenger et økonomisk insentiv for å øke antall studier. Innovationsfonden i Danmark 
(https://innovationsfonden.dk/da) bevilget midler til NEXT-initiativet for at det kunne iverksettes og 
levere på målene.   

I rapporten «Indikator for kliniske behandlingsstudier og antall pasienter som deltar i kliniske 
behandlingsstudier», ble det anbefalt å innføre en indikator for resultatbasert finansiering. En slik 
indikator vil gi et økonomisk insentiv for sykehusene til å gjennomføre flere studier og planlegges 
innført fra 2021. Mer informasjon om denne indikatoren og rapporten finnes på 
https://www.cristin.no/behandlingsstudier/om-rapporteringen/index.html 

Det er viktig at insentivene både stimulerer de som skal gjøre jobben (personell/avdelingsnivå) og de 
som sitter med ansvaret (klinikk/helseforetaksnivå). F.eks. at også deltakelse i industristudier kan gi 
medforfatterskap og økonomiske midler til disposisjonskontoer til faglig bruk. I tillegg bidrar 
Legemiddelselskapene «in kind» gjennom kliniske studier og med de ressursene det medbringer.  

I arbeidet med en norsk partnerskapsmodell mener LMI at det er behov for å se på ulike økonomiske 
modeller for dette partnerskapet i samråd med Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge.  

 

https://innovationsfonden.dk/da
https://www.cristin.no/behandlingsstudier/om-rapporteringen/index.html
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5.1.6 Legemiddelverket i EU-sammenheng og som forvalter av søknader   
 
Det er avgjørende for industrien å ha en regulatorisk myndighet med stor fagkompetanse. Derfor er 
det viktig at legemiddelverket tar en mer aktiv del i arbeidet som skjer på EU-nivå i henhold til 
legemiddelutvikling. Særlig gjelder dette vitenskapelig rådgiving (scientific advice) og regulatorisk 
ekspertise for nye, innovative legemidler. Dette vil for industrien bli sett på som et kvalitetsstempel, 
og gjøre Norge mer attraktiv for kliniske studier.  
 
Den nye forordningen for kliniske studier vil føre til felles europeisk vurdering av alle 
legemiddelstudier, «en vei inn» for regulatoriske forhold og implementeres til neste år. Referanser til 
enkeltland blir da ikke relevant. Allerede nå er en slik felles søknadsprosess tilgjengelig gjennom den 
frivillige VHP6- og søknadsprosedyren.  

Søknadsprosesser for godkjenning i de kliniske studiene er et kritisk punkt for industrien. Flere land, 
som Belgia og Danmark, har uttalte prioriteringer for enkelte typer kliniske studier. F.eks. prioriterer 
Danske legemiddelmyndigheter søknad om fase I studier fremfor andre studier, og opererer med 
kortere saksbehandlingstider.  

 

5.2  Innspill fra Melanor 

 
Melanor har pekt på flere forhold som er spesielt viktige for medisinsk utstyrsområde og sine 
medlemmer, oppsummert punktvis nedenfor.  
  

 For å få utstyrsleverandørene til å legge klinisk utprøving og studier i Norge i større grad, er 
det viktig å forstå utstyrsleverandørenes særlige behov. Behov og tiltak for medisinsk utstyr 
og legemidler kan være svært ulike og bør vurderes uavhengig av hverandre 

 Etablere et forløp for klinisk evaluering/datainnsamling også for medisinsk utstyr når 
bestillerforum (Nye metoder) definerer behov for mer kliniske data  

 Få på plass effektive og sammenhengende prosesser/ mekanismer for opptak og vurdering 
av medisinsk utstyr med positive effekt- og økonomiske data  

 Definere klare mål og ønsket praktisk output for nye kliniske studier. Perspektivet bør være 
bredere enn bare klinisk effekt og sikkerhet. Klart definert formål og praktisk nytte kan 
forenkle praktisk anvendelse og spredning av forskningsresultater  

 Iverksette målrettede tiltak for økt gjennomslagskraft og synlighet av norsk forskning og 
fagmiljø på internasjonalt anerkjente arenaer  

 Strategisk prioritering og økt finansiering; sette klare mål for helseforetaksledelsen og følge 
opp med  KPI7-er og insentiv mål, styringssignaler og insentiver  

 Identifisere og utvikle særskilte konkurransefortrinn i forhold til oppdrags- og 
industrifinansiert forskning i Norge, som å se nærmere på hvordan nye regulatoriske krav til 
medisinsk utstyrsindustri påvirker industriens behov for klinisk utprøvning og 
dokumentasjon, og imøtekomme industrien med et målrettet tilbud  

 Bli verdensledende på å koble forskning til implementering, og sørge for at gode 
forskningsdata automatisk får konsekvenser for tidlig implementering i helsetjenesten  

                                                           
6 Voluntary Harmonisation Procedure (VHP) betyr frivillig harmonisert prosedyre, og er et verktøy for å oppnå 
harmonisering og rask godkjennelse av kliniske studier som skal pågå i flere land i EU/EØS. 
7 Key Performance Indicator (KPI), dvs. viktige måleparametre eller nøkkeltall.  
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 Bli gode på anvendelse av RWD i klinisk evaluering, studier, oppfølging, overvåkning av 
medisinsk utstyr, og for å oppfylle regulatoriske krav i CE-merkingsprosessen  

 En konkurransedyktig One stop shop (som Trial Nation) vil sikre god og effektiv infrastruktur  

 

 

5.3 Andre innspill fra arbeidsgruppen 

Arbeidsgruppen mener det er nødvendig med en sterk og målrettet innsats for å lykkes med å få til 
en markant økning i antallet industrifinansierte studier i Norge. Det er enighet i arbeidsgruppen om 
at det vedlagte innspillet fra LMI beskriver vesentlige faktorer som må ivaretas for å lykkes med å få 
flere kliniske studier i Norge. Samtidig har det kommet innspill underveis fra flere av aktørene som 
har deltatt i møtene. Hovedpoengene fra disse innspillene er tatt inn i tabellen nedenfor (tabell 1) 
sammen med innspill fra rapporten Verdien av industrifinansierte kliniske studier i Norge av Menon 
Economics i 2017 (https://www.menon.no/publication/verdien-kliniske-studier-norge/).   
 

Tabell 1. Innspill til viktige forutsetninger for å lykkes med å få flere kliniske studier til Norge oppsummert av 
Menon Economics samt ytterligere innspill fra arbeidsgruppen 

Helsevesen Industri 

Dedikert tid til å gjøre kliniske studier – kliniske 
studier må ses på som en integrert del av 
pasientbehandlingen  

Økte strukturelle ressurser (forskningssykepleiere, 
studiekoordinatorer mv) 

Økte/dedikerte ressurser til personell som 
koordinatorer, forskningssykepleiere mm.  

Forpliktende avtaler og tidsrammer som følges opp 
av en tredjepart med et tydelig mandat 

Deltakelse i kliniske studier bør gi meritterende 
uttelling – vektlegges på lik linje som publikasjoner 
både ved bevilgning av forskningsmidler, men også 
i vurdering av forfremmelser og ved ansettelser 

Tydelige tellekanter på positive parameter som 
antall studier, antall pasienter i studier, tid brukt til  
kontraktshåndtering, intervall fra kontrakt til 
oppstart av studie mv 

Det bør innføres insentiver for prioritering av 
kliniske studier (institusjons-, avdelings-, 
personnivå) de som gjør jobben må i større grad se 
at inntektene kommer avdelingen og/eller egen 
forskning til gode   

Tydelige tellekanter på negative parameter som 
antall avviste studier på mangelfullt grunnlag, ikke 
levert ihht avtale, forsinket oppstart, sen inklusjon 
mv. 

Insentiver må knyttes til målbar leveranse (knyttet 
til studien) som inngår resultatbasert finansiering 

Vektlegging av industrifinansiert forskning også i 
forhold til egen forskning 

Relevante infrastrukturer i institusjonene som 
radiologi, klinisk biokjemi, patologi o.l. må ha 
kapasitet til å støtte gjennomføring av  kliniske 
studier og prosedyrer må harmoniseres 

Deltakelse av helsepersonell i internasjonale 
referansegrupper relatert til studieprogram for 
firmaene for å kunne synliggjøre sterke 
forskningsmiljøer i Norge  

 Vurdere shared investigator platform (SIP) som 
samarbeidsplattform vil kunne effektivisere og 
forenkle arbeidsprosesser. 

Oversikt over tilgjengelige pasienter for studier; 
nasjonalt, regionalt og ned på avdelingsnivå 
Tilgjengelige data på biomarkørstatus innenfor 
sykdomsgrupper hvor dette er relevant 

Firmaene må godkjenne en master CDA på HF-nivå 
slik at aktuelle utprøvere kan få tilsendt 
protokollen ved første kontakt. 

Nye forordninger, som innføring av GDPR regelverk 
må håndteres forutsigbart og uniformt på nasjonalt 
nivå.  

 Klare rammer og tidslinjer som er forpliktende. 
LMI/Norway Health Tech: Organisering og 
profesjonalisering av virksomheten også for 
kliniske studier, herunder forretningsmodell. 

  

https://www.menon.no/publication/verdien-kliniske-studier-norge/


42 
 

 

Med utgangspunkt i hva en partnerskapsmodell skal kunne løse, oppfattes flere av 

problemstillingene å være knyttet til mangel på ressurser i HF-ene. Økt kapasitet i sykehusene vil 

basert på det kunne øke antallet studier. Samtidig er motvilje på sykehusene til å samarbeide med 

industrien, oppgitt som nest største utfordring. Gode systemer for forankring av forskningsprosjekter 

i ledelse og på avdelinger vil kunne bidra til å endre slike holdninger.  
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6. Spesielle fortrinn i Norge som kan tiltrekke flere kliniske studier 
 

6.1. Spesielle fortrinn 

 

Norge har et offentlig og oversiktlig helsevesen. De fleste pasientkategorier blir behandlet og fulgt 

opp i det offentlige helsevesenet. Den enkelte norske innbygger har et unikt personnummer som gir 

et stort fortrinn i langtidsoppfølgning av pasienter, innsamling av helsedata for pasienter som deltar i 

kliniske studier og kobling til helseregistre.   

Helsetjenesten i Norge har høy akademisk kompetanse og høyt kvalifiserte medarbeidere. Kvaliteten 
på helsedata er god og norske sykehus har sterke og godt integrerte forskningsmiljø. Det ligger et 
betydelig potensial i helsedata i kombinasjon med pasienter som er positive til å delta i kliniske 
studier. En oversikt over kliniske studier i hele landet finnes lett tilgjengelig på helsenorge.no, se 
https://helsenorge.no/kliniske-studier. Flere relevante tiltak eller fortrinn beskrives i punktene 

under. 

Det er behov for å bygge en tydelig og sterk merkevare med Norge som et unikt land for å kjøre 
kliniske behandlingsstudier. For å få det til må det defineres hva som skal til for å nå opp i den 
internasjonale konkurransen om kliniske studier. I Danmark ble det satset stort på infrastruktur for 
klinisk forskning på sykehusene, på et partnerskap innen to fagområder med eksisterende sterke 
forskningsmiljø og nettverk, og markedsføring gjennom Utenriksdepartement og ambassader. 

 

6.1.1 NorCRIN, NorCRIN 1 og NorCRIN2 
 

Gjennom NorCRIN har det i Norge i løpet av de siste årene blitt utviklet et sterkt samarbeid mellom 

universitetssykehusene om oppbygging av infrastruktur for klinisk forskning. Forskningsstøtte-

enhetene ved universitetssykehusene har også regionalt ansvar, og bistår alle HFene. 

 

Organisering av NorCRIN 
Norwegian Clinical Research Infrastructure Network (NorCRIN) ble etablert i 2012 med alle 

universitetssykehusene som partnere. Arbeidet med konsortieavtale startet umiddelbart. Nettverket 

fikk tildelt infrastrukturmidler fra Forskningsrådet, 50 mill i 2015 til NorCRIN1 og 50,5 mill i 2019 til 

NorCRIN2. Tabell 2 nedenfor viser en oversikt over alle arbeidspakkene i NorCRIN1. NorCRIN har et 

velfungerende styre og sekretariat. Sekretariatet ved St.Olavs hospital HF er et viktig knutepunkt for 

samarbeidet mellom alle universitetssykehusene.  

Arbeidspakke (AP) 4, har som mål å forenkle og styrke infrastruktur for kliniske studier lokalt og 

mellom universitetssykehusene, fasilitere og koordinere samarbeid med industri, akademiske 

forskningsmiljøer ved sykehus, kliniske utprøvingsenheter og andre interessenter.  

AP4 skal bidra til økning i kliniske studier gjennom å danne nasjonale kontaktflater mellom 

interessentene.  

 

https://helsenorge.no/kliniske-studier
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Det har blitt arrangert årlige dialogmøter mellom AP4, industrien og andre interessenter med fokus 

på utveksling av erfaringer og i felleskap sette søkelys på viktige innsatsområder. Et resultat er at 

NorCRIN-partnerne har opprettet dedikerte kontaktpersoner ved hvert foretak og en kontaktinngang 

(en vei inn) med en felles nasjonal epostadresse. NorCRIN har oversikt over forskere som ønsker å 

samarbeide med industrien, og alle universitetssykehus er i ferd med å legge inn relevant 

informasjon i Shared Investigator Platform (SIP).   

SIP er en elektronisk kommunikasjonsplattform som skal legge til rette for samarbeid mellom industri 

og sykehus i kliniske studier. SIP skal bidra til å forenkle feasibility- og oppstartsprosessen i studiene 

ved at firmaene får tilgang til bla. informasjon om infrastruktur ved sykehuset og CV til 

studiepersonell direkte i SIP. Flere av de store firmaene i Norge er tilsluttet SIP og vil bruke 

plattformen i større eller mindre grad. Alle universitetssykehusene har opprettet eller jobber med å 

opprette fasilitetsprofiler for sitt foretak. Her ligger det informasjon om foretakets infrastruktur, 

utstyr og fasiliteter som industrien etterspør ved feasibilityhenvendelser. I tillegg oppretter utprøver 

og annet studiepersonell brukerprofiler.  Informasjonen i SIP-portalen kan hentes ut uten at utprøver 

eller annet studiepersonell trenger å bruke tid på å innhente og sende inn denne informasjonen for 

hver enkelt studie. På denne måten er SIP med på å forenkle kommunikasjon mellom industri og 

aktuell utprøver og effektivisere samarbeidet i kliniske studier. 

I tillegg til AP4 er det flere arbeidspakker som har bidratt til å styrke samarbeidet mellom 

universitetssykehusene og industrien. AP 7 har kartlagt og sammenfattet en liste over minimumskrav 

for hva som er nødvendig av kompetanse og infrastruktur for å kjøre tidlig fase-studier. AP 2, 3 og 6 

har vært viktige for å skape et nasjonalt nettverk på tvers av alle universitetssykehusene og utarbeide 

harmoniserte prosedyrer for legemiddelstudier, studier som involverer medisinsk utstyr og klinisk 

utprøving av andre intervensjoner, kurs, monitorering og sikre at dette er i henhold til ny 

personvernforordning (GDPR). AP 10 har fokus på sertifisering av studiesykepleiere og er opprettet 

underveis i prosjektperioden etter tilbakemelding fra studiepersonell ved foretakene og fra 

industrien.  

NorCRIN videreføres i fem nye år fra oktober 2020.  Nye arbeidspakker er beskrevet i kap.6.2.3 – 

Leveransene i NorCRIN2.  

 

Tabell 2: Oversikt over arbeidspakker i NorCRIN1, prosjektperiode 2015-2020 

Arbeidspakke Navn på arbeidspakke Ansvarlig partner 

AP1 Ledelse og koordinering av prosjektet St. Olavs hospital HF  
Universitetssykehuset i 
Trondheim (St. Olav) 

Deloppgave eGCP-kurs Haukeland universitetssjukehus 
HF  

AP2 Harmonisere nasjonale prosedyrer for 
utprøving av legemidler til ny europeisk 
forordning 

Oslo universitetssykehus HF 

Deloppgave Pharmacovigilance Haukeland universitetssjukehus 
HF 

Deloppgave GDPR Oslo universitetssykehus HF 

AP3 Standardisere og harmonisere 
monitorering i Norge 

Oslo universitetssykehus HF 

https://www.norcrin.no/prosedyrer-kliniske-studier/klinisk-utproving-av-legemidler
https://www.norcrin.no/prosedyrer-kliniske-studier/klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyr
https://www.norcrin.no/prosedyrer-kliniske-studier/andre-intervensjoner
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AP4 Etablere samarbeid mellom forskere og 
industri 

Akershus universitetssykehus HF 

Deloppgave eBudsjett Haukeland universitetssjukehus 
HF 

AP6 Utarbeide prosedyrer for ikke-
farmakologiske intervensjonsstudier 

Haukeland universitetssjukehus 
HF 

AP7 Kartlegge tidligfaseenheter i Norge Oslo universitetssykehus HF 

AP8 Datahåndtering, inkl eCRF Oslo universitetssykehus HF 

AP9 Statistikk Oslo universitetssykehus HF 

AP10 Sertifisering av studiesykepleiere Haukeland universitetssjukehus 
HF 

AP11 Org. enheter i forskningsstøtte Oslo universitetssykehus HF 
 

 

Erfaringer fra NorCRIN 
NorCRINs styrke er at alle de 6 universitetssykehusene i Norge har inngått et forpliktende samarbeid 

om harmonisering av prosedyrer og organisering av de lokale forskningsstøtteenhetene. 

Universitetssykehusene har ulik størrelse og opptaksområde og har ulike geografiske utfordringer, 

noe som påvirker organisasjonen. NorCRIN nettverket ble sett på som en stor mulighet til i større 

grad kunne harmonisere infrastruktur for å øke antall kliniske studier. Relasjonene som er skapt 

mellom universitetssykehusene og den delekulturen som er etablert på tvers av sykehusene er 

kanskje den viktigste suksessen med NorCRIN. Infrastrukturen og nettverket som er bygget opp 

under NorCRIN er like viktig for oppdragsstudier som for forsker-initierte studier og dette skaper en 

vinn-vinn situasjon. 

NorCRIN har i stor grad bidratt til å sette klinisk forskning på agendaen både politisk og i 

helseforetakene, noe som har vært uvurderlig med tanke på forankring i egen sykehusledelse og 

satsing på området. Et eksempel er at NorCRIN har bidratt til at alle 6 universitetssykehus har 

etablert dedikerte forskningsposter, mot kun 3 av 6 i perioden før NorCRIN.   

NorCRIN har arrangert flere nasjonale brukermøter og lagt til rette for dialogmøter mellom forskere 

og industri og andre interessenter. I tillegg er det gjennomført workshops med interessenter 

innenfor delleveranse i AP4, opprettet egne kurs for studiepersonell innen både forsker-initierte 

studier og oppdragsstudier, og prosedyrer og informasjon er tilgjengeliggjort via nettsiden til 

NorCRIN. 

Norge er et lite land, og må sees i sammenheng med de øvrige europeiske landene. Det er viktig å 

hente erfaring og utnytte synergieffekter, slik at NorCRIN kan styrkes ytterligere og bidra til en økning 

i kliniske studier. NorCRINs tette samarbeid internasjonalt via medlemskap i ECRIN og en egen ECRIN-

korrespondent er viktig i dette arbeidet.  

Oppsummert er NorCRIN den eksisterende nasjonale forskningsinfrastrukturen som forutsettes 

koblet til arbeidet med å få forbedre privat-offentlig samarbeid for å øke tilgangen til kliniske studier 

i Norge. Det er etablert lokale kontaktpersoner ved hvert universitetssykehus både for akademia og 

industri, samt solid infrastruktur for å gjennomføre kliniske behandlingsstudier, som i de kommende 

5 år styrkes med tildelte midler fra Forskningsrådet til NorCRIN2. Dette inkluderer også en 

videreutvikling av samarbeidet med industripartnere og satsing på pragmatiske studier med utvikling 

av infrastruktur og kompetanse innen slike studier, jf. arbeidspakke 12 og 13 i NorCRIN2.  
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6.1.2 Helse- og omsorgsdepartementets satsing på klinisk forskning  
 

For å imøtekomme behovet for flere større nasjonale kliniske studier av høy kvalitet og med 

forutsigbar finansiering, har Helse og omsorgsdepartementet fra 2016 etablert en nasjonal satsing på 

kliniske multisenterstudier i helseforetakene. Studiene skal svare til behov identifisert av pasientene, 

helsetjenesten, beslutningstakere og forskerne selv. Denne satsingen er organisert som Program for 

klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK).  

KLINBEFORSK har som hovedmål å styrke tilbudet av store kliniske studier og gi flere pasienter 

mulighet til å delta i utprøvende behandling gjennom klinisk behandlingsforskning. Programmet skal 

også bidra til økt koordinering av kompetanse, ressurser og infrastruktur og styrke grunnlaget for å gi 

helsetjenester som er effektive, sikre og av god kvalitet. Program for klinisk behandlingsforskning er 

åpent for industristøttede studier, men forutsetter at studien imøtekommer pasientenes og 

tjenestens behov og er forankret i helseforetakene.  

http://kliniskforskning.rhf-forsk.org/  

 

 

6.1.3 Nasjonal samarbeidsgruppe for forskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) 
 

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) har over flere år 
bidratt med å utvikle nasjonale forskningsnettverk. Slike nasjonale forskningsnettverk skal bestå av 
deltakere fra både universitet og helseforetak i alle fire helseregioner. Formålet med nasjonale 
forskningsnettverk er å skape gode samarbeidsrelasjon er som bidrar til kompetanseheving, bedre 
koordinering og styrking av forskningen innenfor et avgrenset fagområde for å oppnå en merverdi for 
hele landet ut over det som kan oppnås av hvert enkelt forskningsmiljø alene.  

 

6.1.4 Forskningsrådets satsing på Forskningssentre for klinisk behandling (FKB) 
 
Forskningssentrene for klinisk behandling (FKB) skal være med på å bedre behandlingen av norske 
pasienter gjennom fremragende forskning. De primære forskningsoppgavene til sentrene er å 
gjennomføre kliniske studier. Sentrene skal også bidra til overføring av basale oppdagelser til klinisk 
anvendelse, øke nasjonalt og internasjonalt samarbeid, utdanne kompetente klinikere og kliniske 
forskere. Sentrene har mulighet for støtte i inntil åtte år (5+3).  
https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/fkb/ 
 
Neuro-SysMed er Norges første forskningssenter for klinisk behandling i nevrologi, finansiert av 
Forskningsrådet. Neuro-SysMed vil bane vei for presisjonsmedisin gjennom en systemmedisinsk 
tilnærming for å overkomme begrensninger som hindrer gjennombrudd i behandling av hjerne-
sykdommer. Senteret gjennomfører forskningsprosjekter og behandler pasienter gjennom kliniske 
behandlingsstudier, inkludert studier på MS, Parkinsons sykdom, Alzheimer og ALS (amyotrofisk 
lateral sklerose).  
https://helse-bergen.no/neuro-sysmed  

 
 
 
 

http://kliniskforskning.rhf-forsk.org/
https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/fkb/
https://helse-bergen.no/neuro-sysmed
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6.1.5 Brukermedvirkning 
 
På samme måte som vi i Norge har «kvalifiserte» pasienter med kunnskap om sin egen tilstand, så 
har vi også godt kvalifiserte brukermedvirkere. Det handler om høy utdanningsgrad i samfunnet, 
kultur for åpenhet og mange velfungerende pasientorganisasjoner. Helseforetakene ønsker å ivareta 
brukerens stemme, og det finnes nasjonale opplæringsprogram for brukermedvirkere. Det er et 
konkurransefortrinn Norge har som er relevant også for industri-initiert forskning.  

Brukermedvirkning i forskning vil gjøre at man får flere perspektiver inn i arbeidet. Det å se en 
problemstilling også fra brukerhold vil kunne gi bedre valg, sikre prosesser og bidra til bredere 
forståelse. Dette bør være det viktigste argumentet for at brukermedvirkning er avgjørende. 

Å utforske brukernes perspektiv vil kunne gi konkurransefordeler for produsenter. Brukerne vil f.eks. 
kunne vurdere effekt vs. bivirkninger. Brukerne kan også gi innspill til planlegging og gjennomføring 
av studier. Brukere kan bidra til rekruttering av pasienter og til formidling av resultater, samt arbeide 
for at resultater får betydning i klinisk praksis.  

 
 

6.1.6 Eksempler på velfungerende forskningsnettverk – samarbeid med 

industri 
 

Oslo Cancer Cluster (OCC) 
Oslo Cancer Cluster (OCC) er en forsknings- og industriorganisasjon innenfor onkologi som arbeider 

for å forbedre livene til kreftpasienter ved å bidra til raskere utvikling av ny kreftdiagnostikk og 

kreftbehandling (https://oslocancercluster.no/). OCC er en nasjonal ideell medlemsorganisasjon med 

over 90 medlemmer som blant annet omfatter forskningssentra, universitetssykehus, 

pasientorganisasjoner, innovasjons- og biotech-selskaper, global farmasøytisk industri og 

teknologiselskaper, investorer, finansinstitusjoner innenfor kreftområdet. Medlemmene dekker 

totalt sett hele verdikjeden innenfor onkologi, fra eksperimentell forskning til ny terapi og 

diagnostikk til pasienter over hele verden.  

 

Nansen Neuroscience Network 
Innenfor nevroforskning ble Nansen Neuroscience Network (NNN) etablert etter modell fra OCC. 
NNN (https://www.nansenneuro.net/) har i 10 år fremmet samarbeid mellom næringsliv og 
akademia innen nevro-psykiatriforskning. Norge har her sterke tradisjoner på feltet (jf. Nobelprisen i 
medisin og fysiologi til Moser & Moser i 2014). Hjernens sykdommer utgjør minst ¼ av den totale 
sykdomsbyrden i Norge, og andelen øker. Det kan ventes større gjennombrudd innen basalforskning, 
og nye kliniske anvendelser kommer, som for migrene.  
 

NorPedMed 
Et annet velfungerende nettverk er NorPedMed, som er et operativt nasjonalt nettverk med 

representanter fra alle universitetssykehusene. Nettverket får årlig støtte fra Helse- og 

omsorgsdepartementet, og denne benyttes bl.a. til finansiering av en koordinator og dedikerte 20% 

legestillinger ved alle universitetssykehus. Nettverket har en omfattende portefølje av studier og 

oppgaver og gode interne og internasjonale relasjoner. NorPedMed er en del av det nordiske 

nettverket NordicPedMed og er den norske armen i de EU-støttede europeiske nettverkene PedCRIN 

og Conect4Children. Alle er nettverk som er etablert for å bedre og øke klinisk utprøving av 

legemidler hos barn (https://www.legemidlertilbarn.no/forskning/Sider/NorPedMed.aspx). 

https://oslocancercluster.no/
https://www.nansenneuro.net/
https://www.legemidlertilbarn.no/forskning/Sider/Clinical-Trial-Units.aspx
https://www.nordicpedmed.com/about-us/
https://www.ecrin.org/projects/pedcrin
https://conect4children.org/
https://www.legemidlertilbarn.no/forskning/Sider/NorPedMed.aspx
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6.1.7 Innspill fra LMI 
 

Når det gjelder legemiddelstudier opplever LMI at Norge har lyktes på noen områder. Et eksempel er 

kreftforskning og etablering av utprøvningsenheten ved Radiumhospitalet hvor det gjennom flere år 

også har vært tett samarbeid med industri. Andre eksempler er Oslo myelomatosesenter (OUS, 

Ullevål), Øyeklinikken på OUS (Rikshospitalet), revmatologiske studier ved Diakonhjemmet, 

Lipidklinikken ved OUS, Forskningsenheten ved Haukeland og ulike nevrologiske sentra i Norge.  

LMI ser at det kan være potensiale også ved eksempelvis Institutt for kreftforskning, OUS, hvor 

translasjonsforskningen er meget god. Dessuten er det et potensiale på vaksinestudier generelt. 

Nordiske nettverk som NSGO (Nordic Society for Gynecological Cancer) er eksempel på et svært godt 

Nordisk samarbeid, som sammen deltar og kjører mange kliniske studier innen sitt fagfelt. 

Fellesnevneren for eksemplene ovenfor er at svært dyktige fagpersoner har startet forskningen og 

driver den videre frem. Det kan derfor være en ide i en framtidig satsning å først videreutvikle de 

miljøene som allerede er gode.  

 

 

6.2. Hvordan gjør vi Norge mer attraktive i framtiden?   

I møtene i arbeidsgruppen kom det flere innspill til hvordan Norge kan bli en mer attraktiv 
samarbeidspartner for industrien i framtiden, og fire av disse innspillene presenteres i det følgende.  

 

6.2.1. Sentrale elementer før, under og etter en klinisk studie 

Figuren nedenfor illustrerer hvilke elementer som er sentrale før, under og etter en klinisk studie for 
å øke antallet studier i Norge, og som vil forbedre samarbeid mellom industri og helseforetak. 
Figuren er utarbeidet av LMI. 

 

Figur 4. Tidslinje for en klinisk studie 
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6.2.2. Klinisk forskning og kliniske studier må integreres i pasientbehandlingen 
 

Klinisk forskning og kliniske studier må bli en integrert del av pasientbehandlingen og tilføres 
ressurser for å gjøre Norge mer attraktivt.  
 
Fra helseforetakene og klinikernes side påpekes det sterkt at en forutsetning for å få gjennomført 
kliniske studier er at det finnes tilstrekkelig ressurser, hovedsakelig i form av personell og tid. 
Overordnede tiltak for å gjøre Norge til en mer attraktiv samarbeidspartner for industrien hjelper lite 
dersom studiene likevel ikke kan gjennomføres fordi kapasitet og infrastruktur mangler. Krav til 
effektiv drift i HF-ene medfører at flere pasienter skal behandles på kortere tid og HF-ene blir målt på 
det. I en slik situasjon blir ofte ikke kliniske studier prioritert. Dette er beskrevet bl.a. i 
Helsenæringsmeldingens kapittel 4. 
 
Det er stor interesse for studier blant mange klinikere, men uten nok studiesykepleiere/ studie-
medarbeidere, prosjektkoordinatorer og avsatt tid for leger og annet helsepersonell til kliniske 
studier, er det vanskelig å gjennomføre kliniske studier. Blant enkelte avdelingsledere er det i tillegg 
liten interesse for å samarbeide med industrien. 
 
En ny satsning på klinisk forskning i samarbeid med næringslivet forutsetter derfor økonomiske 
insentiver til helseforetak/kliniske avdelinger som legger til rette for forskning f.eks. ved å bygge opp 
nødvendig infrastruktur og inngå forpliktende avtaler med næringsliv. Både det offentlige og 
næringsliv bør bidra til slike insitamenter.    
 

 

6.2.3. Leveransene i NorCRIN 2 
 

Innspill fra NorCRIN peker på hvordan nettverket gjennom leveranser i prosjektets andre fase 

(NorCRIN 2) vil bidra til å gjøre Norge mer attraktiv som samarbeidspartner for industrien. Spesielt 

relevante er tre av arbeidspakkene (AP) i prosjektet:  

 

AP 12: Framework for facilitating collaborative clinical trials/streamlining and facilitating academia-

industry collaboration. Her bidrar hver partner med en faglig ressurs som skal ha fokus på fasilitering 

av industrisamarbeid basert på et mandat der Handlingsplanen for kliniske studier vil være førende 

for utforming av dette mandat. 

AP 13: Pragmatic clinical trials, including registry based randomized clinical trials. Her arbeides det 

med prosedyrer for pragmatiske studier der de randomiserte studiene skal inkludere deltakere som 

er representative for den kliniske hverdag, ha relevante effektmål og gi nyttig informasjon til 

beslutningstakere. I Norge finnes det mange nasjonale medisinske kvalitetsregistre, f.eks. hjerneslag 

og hjerteinfarktregistre, som kan utnyttes til å invitere deltakere til slike pragmatiske studier med 

påfølgende randomisering til ulike behandlingsformer.  

AP 14: Patient and public involvement (PPI) in clinical trials. Her systematiseres pasient- og 

brukerinvolvering som er sentralt i utvikling av kliniske studier av høy kvalitet.   
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6.2.4. Eksempel på en framtidsvisjon: Nasjonalt senter for kreftinnovasjon 
 

Et tredje innspill er eksempel på en framtidsvisjon, presentert av Oslo Cancer Cluster (OCC), som tar 
utgangspunkt i spesielle norske forutsetninger. Norge har forskningsgrupper og selskaper innen høyt 
spesialiserte kreftområder. I tillegg har Norge tre unike fortrinn; 1) et verdenskjent nasjonalt 
kreftregister, 2) sterkt pasientengasjement gjennom kreftforeningen og 3) et unikt økosystem for 
offentlig, privat og pasientsamarbeid om kreft i regi av Oslo Cancer Cluster.  
 
OCC foreslår å etablere et nasjonalt senter for kreftinnovasjon. Visjonen er å utvikle nye 
presisjonskreftbehandlinger på under fem år i et samarbeid med offentlige og private aktører. 
Gjennom å bygge på fortrinnene med kreftregister, pasientengasjement og offentlig-privat 
økosystem kan Norge komme i internasjonal front på kreftinnovasjon. Et slikt senter vil kunne fylle et 
vakuum som i dag finnes mellom innsamling, analyse og bruk av helsedata. 

 

Målet er å kombinere genetiske og fenotypiske data og tolke disse for å forstå og behandle kreft mer 
presist. For å oppnå dette vil senteret består av tre initiativer;  

a) Improving public cancer care by implementing precision medicine in Norway (IMPRESS) 
Målet er å samle inn kreftgenomikk for å øke forståelse og gi mer presis behandling. 

b) Real World Data Cancer Initiative (RWDCI) 
Målet er å bygge en plattform for analyse av offentlig og private data for raskere tilgang til ny 
kreftbehandling og å kombinere genetikkdataene samlet inn med beskrivende 
(fenotype)data. 

c) Artificial Intelligence Cancer Initiative (AICI) 
Målet er å bruke kunstig intelligens (AI) teknologi som maskinlæring for å analysere 
genomikk og phenotypedata for å bygge beslutningsstøtte og hypoteser for å generere 
raskere innsikt til mer presis kreftomsorg. Se figur under. Av prosjekter som allerede er 
startet kan AI for presisjonsscreening pan-cancer (Kreftregisteret/Lawrence) og AI for 
digitalpatologi (OUS/Firmaer) brukes som eksempler.  
 

Norske helsedata 

eks. Keftregisteret

Pasient-
engasjement 

eks. 
Kreftforeningen

Offentlig privat økosystem 

eks. Oslo Cancer Cluster

Fremragende 
forskning 

eks. Centers of 
excellence



51 
 

De tre områdene nevnt over er tett sammenkoblet. Data fra a) og b) vil være helt nødvendig for 
teknologiutviklingen i c), og teknologiutvikling vil igjen være avgjørende for fremgang på a) og b).  
Et norsk senter for kreftinnovasjon vil kunne samle alle de tre områdene, gi oss en unik mulighet til å 
forstå sammenhengen mellom genene våre, hvordan kreften utvikler seg og hvordan de ulike 
behandlingene fungerer.  
 
Det vil utvikles ny teknologi som kan se nye «mønstre» som igjen fører til bedre forståelse og bedre 
behandling av kreft. Norge har særlige forutsetninger gjennom den befolkningsoversikt vi har 
gjennom populasjonsbaserte kreftregistre, store helseundersøkelser med DNA biobanker (f. eks. 
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og Cohort of Norway (CONOR), sterkt 
pasientengasjement og økosystem mellom offentlig og privat sektor. 
 

 

6.3. Hvordan promotere Norge? 

Et vesentlig spørsmål er hva som skal til for at hovedkontorene for internasjonale firma skal velge 
Norge framfor et annet land som samarbeidspartner for kliniske studier. En mulig promoteringspakke 
kan inneholde følgende informasjon: 

- Helsesystemet i Norge, inkludert tilrettelegging for kliniske studier og innovasjon generelt 
- Pasientgrunnlaget og hvordan vi kommunisere med pasienter, informerer om kliniske 

studier, systematisk brukermedvirkning og villigheten til å delta i kliniske studier 
- Hva vi kan tilby spesielt: 

o Spesielle biobanker 
o Helsedata/registre 
o Historiske data på leveranse i kliniske studier (på sikt) 

- Trekke fram spesielle satsinger og sentre 
- Vise eksempler på ulike velfungerende forskningsnettverk, inkludert PraksisNett (bidrar til 

kliniske studier, f.eks. fase IV studier, i allmennmedisin). 

Promoteringen bør være tilgjengelig i form av materiell på hjemmesidene til HOD og Innovasjon 
Norge. 

I tillegg bør det som i Danmark (UD) og Finland (Business Finland) etableres en nasjonal delegasjon 
som oppsøker store globale selskaper med hovedkontor i USA og de store Europeiske byene, som er 
aktivt oppsøkende i forhold til selskaper man ønsker/håper vil investere her. 

 

6.4. Nordisk samarbeid 

Det bør også satses videre på et Nordisk samarbeid, for å utvikle Norden som en samlet 
utprøvingsarena for kliniske studier.  
 
Kliniske studier retter seg stadig mot mindre pasientgrupper med spesielle mutasjoner, som kun 
finnes hos noen få prosent av pasientene f.eks.  innen en tumortype. En utfordring i Norge er at 
populasjonen er liten sammenliknet med i andre land i Europa og vi taper i konkurransen om studier 
fordi vi har for få pasienter med den aktuelle mutasjonen i tumor.  
 
Om sentre i Norden står sammen har vi tilstrekkelig antall pasienter og kan konkurrere på lik linje 
med langt større land. Spesielt gjelder det for ny persontilpasset behandling. 
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