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Agenda

•LMI-Abbvie
•Helseutfordringer
•Kliniske studier og persontilpasset medisin
•Hvorfor trenger industrien registerdata?
•Politiske signaler
•Konklusjoner



• Bransjeorganisasjon for 60 medlemmer

− Både internasjonale «Big Pharma» og små, norske 
biotekselskaper

− Til sammen ca. 4000 ansatte 
 høykompetent arbeidskraft

− 11 medlemsbedrifter med produksjon i Norge

− Eksport: mer enn 14 mrd NOK
− 5,8 mrd. kroner (legemidler)
− 8 +mrd invasiv diagnostikk

− Investerer ca. 1 mrd. i kliniske studier
 Blant de mest forskningsintensive næringene som finnes

Hvem er legemiddelindustrien i dag?



oABBVIE
o 28 000 ANSATTE
o 170 LAND 
o 15 FORSKNINGS- OG 

PRODUKSJONSSTEDER 

o 70 ANSATTE PÅ IT FORNEBU, BÆRUM 
o PRODUKSJONSSTEDER:

o FRESENIUS KABI I HALDEN 
o CURIDA I ELVERUM 

o NI PRODUKTER PÅ MARKEDET: kreft-immunologi-infeksjoner-CNS
o 20 PÅGÅENDE ELLER PLANLAGTE KLINISKE STUDIER
o BLANT NORGES BESTE ARBEIDSPLASSER DE SISTE SYV ÅRENE (GPTW)
o Bygger opp register-kompetanse (RWE)



Hvor er vi (som samfunn) om 5 år? 

• Demografi

• Sykdomsbilde og kostnader 
for samfunnet

• Ressurser og årsverk i 
helsetjenesten – behov for 
nye løsninger



Stort behov for at nye medisiner utvikles

Demens

Kreft

Antibiotikaresistens

Hjerte

Diabetes

KOLS

• Kreft: Akkumulert risiko for å utvikle kreft fram til 75-årsalder:  
− Kvinner: 29,1 %
− Menn: 36,0 %

• Antibiotika: I England estimerer de at antibiotikaresistens vil 
være større dødsårsak enn kreft i 2050

• Demens: Nesten 80.000 nordmenn lider av demens, og antallet 
demenssyke dobles hvert tjuende år. 

• Hjerte- og karsykdommer: Årsak til mer enn halvparten av 
dødsfallene i EU

• Diabetes: 52 millioner europeere lever med diabetes i dag. Opp 
mot 80 % av disse vill dø av hjerte- og karsykdommer

• Kols: 400.000 nordmenn har kols, og tallet er økende
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Mer enn 7000 nye substanser under utvikling

Kilde: Health Advances analysis, Adis R&D Insight Database, March 2015, compiled by PhRMA



Framskritt i genetisk testing, immunologisk forståelse og molekylærbiologisk 
kunnskap endrer måten vi behandler sykdom på



Kilde: Tufts Center for the Study of Drug Development, 



HELSEDATA I LEGEMIDDELUTVIKLING
– VIKTIG I HELE LIVSSYKLUS

Research Discovery Development

Target
ID

Target
Val Hit Lead

Lead
Optim Preclinic Phase I Phase II Phase III

Real World 
EvidenceTranslasjonsforskning

Sykdomsforståelse Undergrupper - stratifisering

Identifisering av 
Biomarkører

Utvikling av diagnostikk

RWE - sykdomsbyrde

RWE - forekomst

RWE - helseøkonomi

RWE - bivirkningsovervåkning

RWE – effektivitet i klinisk praksis

Genetisk veiledet 
identifisering av 
behandlingsmål



The research questions before and after launch

After: 

How does a new treatment option look 
in a population outside a clinical trial, 
and what are the new treatment effects 
including costs?

Before:

What is the current disease 
burden and current treatment 
effects?

Incidence/prevalence including 
subgroups with biomarkers

Survival/mortality based on 
current treatment options 
(historical data)

Outcome with current standards 
of care

 «real-life phase 4»: treatment effects (changes)  
based on recurrence and survival by 
region/hospital. 

 Compare new treatment options and track real-
world use of different treatment options by 
tumor-type/mutations and by regions/hospitals

 Adaptive licensing/Market access in Nordic 
countries

 Costs and HEOR-data 

 Pay for performance



Hidrosadenitt (HS)

• Primary study objective:

 Evaluate the efficacy of surgical and medical interventions for HS using 
physician (Hurley stage and Sartorius score) and patient (VAS and DLQI) 
reported outcomes registered in HISREG.      

•

• Secondary objectives: 

 Identify variables that can predict outcomes of surgical and medical 
interventions.

 Quantify relapse rate and time to relapse after surgery or medical 
interventions.



Tidslinjer HS-studien

•Søknad sendt Januar 2016
•Godkjent mai 2016
•Data utlevert November 2016 (268 pasienter)
•Statistisk analyse ferdig Juni 2017
•Møte med klinikere 2017-manus
•Publisering 2018



Utfordringer i industri-studier (onkologi/sjeldne sykdommer)

-store (tid og # pasienter) fase 3 studier, 

-ett produkt

-Endepunkt: total overlevelse

Fra: Til:

-små studier(få og selekterte pasienter, kort 
oppfølgingstid)

-kombinasjonsbehandling

-basert på biomarkører

-surrogat endepunkter

-Samme type behandling i ulike organer

-Basert på mutasjon og målrettet behandling

- fase 4/ helseøkonomiske studier vil bli mer viktig

- Utfordring med refusjon – dagens implementeringssystem baseres på data som 
ikke finnes ved godkjenningstidspunktet



Tilgang til – og gjenbruk av helsedata er avgjørende……

Fragmentert eierskap/rettigheter til data 
og prøver

Et svakt og uprofesjonelt mottaksapparat

Utydelige  krav og plikter til 
dataforvaltere: Det er ikke et uttalt mål å 
samarbeide med næringslivet. 

Lite fokus på vertskapsattraktivitet, og vi 
blir ikke i tilstrekkelig grad oppfattet som 
en foretrukket partner

Status Om 5 år

Har nye modeller for hvordan «sanntids» 
registerdata kan brukes som 
dokumentasjonsgrunnlag legemidler

Helsenorge.no brukes aktivt som 
rekrutteringskilde for pasienter til kliniske 
studier

Helseanalyseplattformen har medført 
raskere og bedret tilgang til helsedata

Norge har en fremtredende internasjonal 
posisjon for innenfor real-worldevidence
(RWE) og epidemiologi



Digitaliseringen av helse gir fantastiske 
muligheter
• Digitale løsninger for kliniske beslutninger som integrerer innsikt fra

− best klinisk praksis
− sanntids monitorering og
− de siste forskningsresultatene

• Anvendelse av helsedata for effektiv og kunnskapsbasert styring av ressursene

• Samfunnet kan høste gevinsten av innovasjoner, gjennom mer fleksible systemer 
tilpasset morgendagens behandlinger

• Men – forutsetter godt partnerskap mellom leverandørene av løsninger og 
helsetjenesten 

• Robust bærekraftig helsesystem



Endret politisk klima



Oppsummering
 Norske registre er ikke verdensledende over tid-momentum er nå.  Må 

kobles til biobanker og biomarkør-data

 Legemiddelindustrien har stort fokus på helsedata

 Norske registre bør satse på et mottaker-apparat for industri-studier og 
gjøre klar RWE

 Helsedatautvalgets forslag må følges opp av HOD 

 Registrene kan brukes ved moderne tilnærming til design av nye studier med 
usikre endepunkter og retrospektive kontroll kohorter

 Norges fortrinn kan gi en ny helsenæring



Skal vi lykkes, må vi dra i samme retning
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