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Vi har felles mål og ambisjon 

• Tverrpolitisk enighet om at Norge skal satse på kliniske studier  
− Helse og Omsorg21 
− Legemiddelmeldingen  
− Kommende stortingsmelding om helsenæringen  

• Øke antallet kliniske studier i Norge (Formål AP#4) 
− Styrke infrastruktur (både internt på sykehusene, men også nasjonalt) 
− Fasilitere og koordinere samarbeid mellom akademiske forskningsmiljøer 

ved sykehus, kliniske utprøvingsenheter og industri  
− Profesjonalisering og forenkling av samarbeid   

• Gode møter og dialog med AP#4 
− Savner inkludering av industrien på et tidligere stadium  

 





Kliniske studier – et viktig satsingsområde til LMI 
En «vinn-vinn-vinn –vinn» situasjon   

Verdien av industrifinansierte studier i Norge, Menon 
Economics 2017  

1. Pasientene får tilgang til nye og bedre 

behandlingsmetoder og får tettere oppfølging.  

2. Helsepersonell får innsikt i nye behandlingsmetoder, 

ny klinisk praksis og testmetoder, og gjennom dette en 

generell kompetanseheving. 

3. Sykehusene får tilført midler for behandling av 

pasienter som de ellers må dekke selv. Sykehusene 

sparer utgifter og tjener penger på studier 

4. Samfunnet får økt verdiskaping med arbeidsplasser og 

skatteinntekter  
 





 Kliniske studier – en sentral del av valgkampen på helseområdet 





Industriens erfaringer med NorCRIN (I) 
• Industrien har lite kunnskap om hva NorCRIN kan tilby 

• Tok tid for å definere hvilken rolle NorCRIN skal ha for industrisamarbeid  

• Varierende erfaring 
− Industrihenvendelser blir ikke fulgt opp på enkelte sykehus  
− Noen sykehus er raske med tilbakemelding og oppfølging 

• Redusert myndighet og beslutningsansvar medfører ulik praktisering  
− «Lokal implementering av «best practice» i regi av AP#4 er en avgjørelse som 

tas av det enkelte universitetssykehus» 
− Sykehusene har varierende praksis mht. til industrihenvendelse og oppfølging  
− Medfører forvirring og fremstår som lite koordinert for industrien 
 

 

 



Industriens erfaringer med NorCRIN (II) 

«Selskapene som har deltatt i denne studien rapporterer imidlertid at de til 
dags dato i svært liten grad bruker NorCRIN i sitt arbeid med kliniske studier. 

Gjennom intervjuer vi har gjennomført med legemiddelselskapene kommer det 
frem at NorCRIN i liten grad evner å bidra til å løse industriens utfordringer. 

Flere har nevnt at prosessene går for sakte, samt at det ikke fokuseres tydelig 
nok på å forenkle prosessene og samspillet mellom legemiddelselskapene og 

sykehusene.» (Menon – publikasjon nr. 59/2017) 

 



Hvilke ønsker har legemiddelindustrien til NorCRIN? 
1. Økt beslutningsmyndighet å sikre at implementering er koordinert på sykehus 
2. Sentralt kontaktpunkt for FEASIBILITY henvendelser fra industrien som kan besvares 

raskt 
− Henvendelse til potensiell utprøver og oppfølging  
− Oversikt over avdelinger/indikasjonsområder/kontaktpersoner som kan kontaktes med 

forespørsel om deltakelse i studier  
− Oversikt over HF i regionen som ikke er universitetssykehus  

3. Supportere sites/utprøver i forbindelse med kontraktsinngåelser, rekrutteringsproblemer, 
ressursutfordringer 

4. Bidra til å fremskaffe tallmateriale og statistikk  
− Antall industrihenvendelser som ble videreformidlet 
− Antall studier som ble startet opp og antall som ble avslått (og begrunnelsen for 

avslag) 
5. Bidra til å bedre industrisamarbeid (ref. kultur og holdning) der det er behov   
6. Promotere muligheter i Norge for kliniske studier  
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