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Kortfattet sammendrag 
Det er bred enighet om at norske helsedata representerer en stor og underutnyttet ressurs, og fra 

politisk hold er det klare forventninger til at denne infrastrukturen skal bidra til å løse 

samfunnsutfordringer innen helse- og omsorgssektoren og gi verdiskaping for øvrig. Denne rapporten 

beskriver forslag til tiltak og løsninger for økt satsing på innovasjon og næringsutvikling ved bruk av 

helsedata, samt potensiale for verdiskaping som finnes langs hele verdikjeden. 

For å løse dagens utfordringer og realisere potensialet, bør det etableres en offentlig enhet på nasjonalt 

nivå med innovasjon og næringsutvikling som et tydelig definert oppdrag. Organisatorisk bør enheten 

plasseres samme sted som en ny forvaltningsenhet for helsedata og Helseanalyseplattformen. 

Helsedatautvalgets anbefalinger om organisering av helsedatafeltet er foreløpig ukjent, og forslaget 

om organisering må tilpasses den modellen Helsedatautvalget vil foreslå.  

En organisering (plassering) som nevnt over vil sikre stor grad av synergi, og risikoen for å bygge opp 

parallelle strukturer reduseres. En slik plassering er også godt tilpasset avtalen mellom Forskningsrådet 

og Direktoratet for e-helse mht etablering av en forskerportal og forskerservice.  

Det er viktig at en ny enhet etableres raskt, og at den får et tydelig fokus som sikrer at innovasjon og 

næringslivssamarbeid ikke blir marginalisert i en tid hvor utvikling av teknisk infrastruktur og juridiske 

tiltak vil stå i sentrum. Dette er bakgrunnen for forslaget om etablering en egen enhet/seksjon innen 

den nye forvaltningsenheten. 

Enheten vil ha konkrete oppgaver 

rettet mot næringslivet (blå farge i 

figuren), som synliggjøring av 

helsedatakilder og håndtering av 

henvendelser. Enheten vil også 

være en pådriver i 

forskningsmiljøene og hos 

helsedataforvalterne (grønn) slik at 

stadig flere helsedatakilder 

tilrettelegges for 

næringslivssamarbeid. Enheten 

skal gi strategiske bidrag til ulike 

myndighetsorganer (rosa) samt 

jobbe tett med andre 

innovasjonsaktører og virkemiddelapparatet (gul).  

For å jobbe som tilrettelegger og pådriver må enheten ha medarbeidere med forskerkompetanse, og 

som kjenner fagmiljøene og helsedataressursene godt. Dette oppnår man best ved å ansette personer 

regionalt som er tett knyttet til de ulike fagmiljøene og helsedataforvalterne i regionen (Nord, Vest, 

Midt, Sør-Øst). Det er ønskelig at enheten bidrar til å sikre at hovedvekten av verdiskapingen skjer i 

Norge, og at vi unngår å bli en passiv leverandør av helsedata. Dette kan løses ved å tilby en attraktivitet 

rundt helsedataene, og gjennom å bygge samarbeid der norske aktører kan være full-leverandør av 

tjenester i prosjektene.  
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Kapitel 1: Hvor er vi i 2022? Et 5-års målbilde for næringspotensialet i 
helsedata 
I 2022 fremstår Norge som et foregangsland for innovasjon og næringsutvikling på helsedatafeltet. 

Dette er resultatet av en dedikert satsing på å synliggjøre og markedsføre norske biobanker, 

helseundersøkelser og helseregistre for å ta ut næringspotensialet. Utgangspunktet for satsingen er 

HelseOmsorg21-strategien, og arbeidet som ble igangsatt i 2016/2017 blant annet av 

Helsedatautvalget, Direktoratet for e-helse og Forskningsrådet.  

Norge har i løpet av 5 år bygget opp en infrastruktur og et rammeverk rundt håndtering og 

tilgjengeliggjøring av helsedata som legger til rette for verdiskaping langs flere akser, samtidig som 

bruken skjer på en sikker måte og ivaretar personvern og tillitten hos befolkningen. Infrastrukturen er 

bygget på en fremtidsrettet måte som har muliggjort at offentlige helsedata og helsedata fra andre 

eksterne kilder kan spille sammen og berike hverandre, og dette har økt innovasjonspotensialet 

ytterligere.  

Bevissthet knyttet til at helsedata alene har begrenset verdi, og kontinuerlig utvikling av et 

velfungerende økosystem, har bidratt til at fremragende norske forsknings- og innovasjonsmiljøer, 

samt våre tilgjengelige kjernefasiliteter og teknologiplattformer, utnyttes på en god måte. Det er 

etablert nære og ryddige samarbeid mellom disse miljøene og et bredt spekter av næringslivsaktører. 

Rammebetingelsene for slike samarbeid er forutsigbare, og er strukturert slik at Norge ikke har blitt en 

passiv leverandør av helsedata, men at store deler av verdiskapingen finner sted nasjonalt.  

Internasjonalt ledende industriaktører ser på Norge som et foretrukket land når de skal plassere sine 

forskningsprogrammer og større investeringer. Denne vertskapsattraktiviteten har også kommet 

norske oppstartsbedrifter til gode, som både brukes som underleverandører og partnere i disse 

samarbeidene og som har fått utvidet sitt internasjonale nettverk. For norske akademiske 

forskningsmiljøer har satsingen betydd nye investeringer, internasjonal nettverksbygging og flere 

fremragende publikasjoner i anerkjente tidsskrifter. I tillegg har datakildene blitt beriket med flere 

måleresultater (f.eks. stor-skala molekylærbiologiske analyser hvor rådata er tilbakeført 

helsedataressursene for gjenbruk), og derved fått større nytteverdi. Samlet sett har den dedikerte 

satsingen på næringslivssamarbeid ført til økt innovasjon og bygging av ny helsenæring som utnytter 

helsedata i ulike faser av verdikjeden. Det er skapt nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser ved at 

internasjonale aktører har valgt å utvide sin virksomhet eller etablere virksomheter i Norge, samt at en 

underskog av norske selskaper jobber langs hele verdikjeden. Ikke minst har den norske satsingen på 

innovasjon og næringsutvikling knyttet til helsedata bidratt positivt til bedre folkehelse, en mer effektiv 

helsetjeneste og raskere implementering av ny teknologi. 

Satsingen har gitt mulighet for næringsutvikling også innenfor digitalisering og helse-IKT. Innenfor 

områder som tungregning (informatikk og statistikk), maskin-læring og kunstig intelligens har vi klart å 

tiltrekke oss attraktive samarbeidspartnere og store investeringer fra ledende globale industriaktører. 

I Helseanalyseplattformen kan industrielle aktører få tilgang til anonymiserte rådatasett for 

modellering samt uthenting av avanserte rapporter på aggregerte data til hjelp i sin produktutvikling. 

I samarbeid med kommersielle tilbydere har det offentlige utviklet løsninger for innhenting av 

brukerrapporterte resultater. Egenrapporterte data som beskriver symptomer, livskvalitet og 

sykdomsbyrde har over tid åpnet opp flere muligheter for nytt norsk næringsliv innenfor 

velferdsteknologi og helse-IKT (wearables og helseapper).  



 

 

4 Helsedata og næringsutvikling 

7. april 2017 

Fremveksten av presisjonsmedisin, sammen med forbedringene i den norske infrastrukturen og 

forvaltningen av helsedata, har vært de viktigste driverne for den store interessen for norske helsedata. 

Alene, og sammen med Norden for øvrig, har Norge klart å utnytte denne trenden bl.a. ved at flere 

større offentlige-private konsortier er startet opp hvor unike datasett er bygget til felles utnyttelse. 

I 2022 har Norge, og Norden for øvrig, etablert seg som en «test-bed» for hvordan ny metodikk rundt 

helsedata kan brukes for å øke produktivitet og redusere utviklingsforløpene i biomarkør- og 

legemiddelutvikling: 

i) Nye modeller for hvordan «sanntids» registerdata kan brukes som dokumentasjonsgrunnlag i 

den regulatoriske godkjenningsprosessen for legemidler er utviklet. Dette inkluderer hvordan 

«sanntids» registerdata brukes aktivt for legemidler med betinget markedsføringstillatelse, 

basert på lovende fase II resultater, med tilhørende krav om registeroppfølging. Dette har også 

muliggjort nye finansieringsmodeller mellom det offentlige og næringslivsaktørene, og en 

raskere implementering av ny behandling i helsetjenesten. 

ii) Helsenorge.no er videreutviklet med funksjonalitet som åpner for mer dynamisk kontakt med 

deltakere i forskning, og brukes aktivt som rekrutteringskilde for pasienter til prospektive studier.  

iii) Utviklingen av Helseanalyseplattformen har medført raskere og bedret tilgang til helsedata, og 

har resultert i en mer fremtredende internasjonal posisjon for Norge innenfor real-world-

evidence (RWE) og epidemiologi. Norden, som samlet sett favner 26 millioner innbyggere, har 

flere samarbeidsprosjekter, og har blitt en ettertraktet region for industrien ifm forskning for å 

belyse effektivitet, bivirkninger og helseøkonomi for nyere legemidler. 

iv) Norske humane biobanker og tilknyttede helsedata brukes aktivt som en integrert del av 

biomarkør- og legemiddelutvikling, innenfor drug discovery og industriell translasjonsforskning. 

Et utvidet industrisamarbeid har medført at flere norske humane biobanker har fått akselerert 

sine ambisjoner om å få kartlagt store deler av materialet med stor-skala molekylærbiologiske 

analysemetoder (omics-basert teknologi). 

Kapitel 2: Bakgrunn for oppdraget  
Helse- og omsorgssektoren er en stor og viktig kunnskapssektor i rask og omfattende endring. Norge 

har et særlig fortrinn når det gjelder å delta i den pågående utviklingen, fordi befolkningens helse kan 

følges i nasjonale registre av god og internasjonalt anerkjent kvalitet. Det at hele befolkningen har unike 

fødselsnummer gjør det mulig å koble data fra ulike registre med data og biologisk materiale fra andre 

kilder som f.eks. befolkningsbaserte helseundersøkelser og biobanker.  

Biobank Norge er et stort infrastrukturprosjekt mellom de fire store universitetene (NTNU, Bergen, 

Tromsø og Oslo), de fire helseregionene, Kreftregisteret og Folkehelseinstituttet, som er støttet av 

Forskningsrådet. Prosjektet skal bygge og organisere nasjonale biobanker og helsedata for fremtidig og 

fremragende forskning og utvikling. En av arbeidspakkene (AP8) har som hovedmål «å utvikle en felles, 

bærekraftig nasjonal modell og et rammeverk for innovasjon og industriforskningssamarbeid med 

utspring i norske biobanker og helsedata». 

Arbeidet som skal gjøres i AP8 passer godt sammen med representantforslaget om et løft for norske 

biobanker (Dokument 8:24 S (2015–2016)) som ble enstemmig vedtatt i Stortinget 18. mai 2016 (Innst. 

250 S (2015-2016)). I dokumentet står det at «Stortinget ber regjeringen utrede modeller og en 
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infrastruktur for et trygt og etisk forsvarlig samarbeid mellom norske offentlige biobanker, helseregistre 

og industrielle aktører.». 1 

I etterkant av stortingsvedtaket har et ekspertutvalg oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet 

(HOD), Helsedatautvalget2, fått i oppdrag å utrede et bedre og mer effektivt system for behandling av 

helsedata til blant annet innovasjon og næringsutvikling. Utvalgets mandat inkluderer å følge opp 

innstillingen nevnt over.  

Foreløpige analyser tyder på at næringslivet møter mange av de samme hindringene som andre aktører 

når det gjelder tilgang til helsedata. Samtidig er det uklart om næringslivet har særskilte behov som bør 

hensyntas. For å kartlegge dette ga Helsedatautvalget 12. desember 2016 Biobank Norge i oppdrag å 

vurdere og definere: 

1) hvilke særlige behov næringslivet har  
2) hvilke organisatoriske, juridiske og tekniske tiltak som best kan iverksettes for å møte næringslivets 

behov 
3) å beskrive trender, markedsmuligheter og gode eksempler der tilgang til helsedata kan brukes som 

grunnlag for innovasjon og næring 

Biobank Norge ga AP8 ansvar for leveransen, og AP8 har valgt å løse oppgaven ved å nedsette en 
arbeidsgruppe med representanter fra næringslivet, bransjeorganisasjoner og offentlige aktører med 
kompetanse innen bioteknologi, helsedata, innovasjon og næringslivssamarbeid. Det er 
arbeidsgruppen som har utarbeidet denne rapporten. Rapporten har ennå ikke vært diskutert i 
ledergruppen i Biobank Norge, og er heller ikke forankret i ledelsen hos de ulike institusjonene. 
Arbeidsmetoden som har blitt benyttet for å utarbeide rapporten er nærmere beskrevet i Vedlegg 1: 
Arbeidsmetode. 

Avgrensing  
Målet med denne rapporten har ikke vært å beskrive den underliggende infrastrukturen eller tilgang til 

og sammenstilling av helsedata generelt, men å vurdere om næringslivet har særskilte behov når det 

gjelder tilgang til helsedata.  

Når det gjelder juridiske forhold er det gjort en rettslig vurdering av mulighetene for 

næringslivssamarbeid. Vi har imidlertid ikke vurdert og definert særskilte juridiske tiltak for å møte 

næringslivets behov, f.eks. endringer i lover, forskrifter og annet regelverk (herunder REK og 

Datatilsynets roller). Dette skyldes både at vi anser det som en del av Helsedatautvalgets mandat, og 

at tiden og ressursene vi har hatt til rådighet ikke har tillatt slike vurderinger.    

Mht å vurdere og definere organisatoriske og tekniske tiltak, har vi vurdert ulike virksomhetsmodeller 

og sett på finansieringsmuligheter. I den anledning har synergier, grenseoppgang og ansvarsfordeling 

mot andre aktører blitt vurdert. Vi har ikke sett det som en del av oppdraget å vurdere og definere IT-

tekniske utfordringer, da det inngår som en del av Direktoratet for e-helse sitt arbeid med 

Helsedataprogrammet og Helseanalyseplattformen. 

                                                             

1 Innstilling om representantforslag og løft for biobanker 2016  
2 Helse- og Omsorgsdepartmentets oppdrag til Helsedatautvalget juni 2016     

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2015-2016/inns-201516-250.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/styrer-rad-og-utvalg/helsedatautvalget/id2503765/
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Definisjon av helsedata 
Med helsedata i denne rapporten menes helsedata som i all hovedsak er finansiert av det offentlige, 

og som forvaltes av offentlige aktører i dag. Begrepet inkluderer lovbestemte helseregister, 

medisinske kvalitetsregister og ulike samtykkebaserte helseundersøkelser, samt kliniske, 

diagnostiske og populasjonsbaserte biobanker. 

Den digitale utviklingen gjør at helsedata i fremtiden ikke lenger bare vil komme fra kildene nevnt over 

men i økende grad også fra pasientjournaler (EPJ/PAS), samt samles inn av enkeltmennesker selv ved 

bruk av apper, wearables og liknende. Dette er også helsedata som vil få stor verdi i fremtidig forskning, 

utvikling og innovasjon, men de inngår ikke i begrepet helsedata slik det er brukt i denne rapporten.  

Kapitel 3: Muligheter for verdiskaping ved bruk av helsedata  
Gjennom systematisk innsamling av helserelaterte personopplysninger i sentrale helseregistre, 

befolkningsbaserte helseundersøkelser og medisinske kvalitetsregistre, samt innsamling av biologisk 

materiale i ulike typer biobanker, har Norge gode data om helsetilstanden i befolkningen. Det er bred 

enighet om at denne infrastrukturen representerer en stor og underutnyttet verdi, og fra politisk hold 

er det klare forventninger til at infrastrukturen skal bidra til å løse samfunnsutfordringer innen helse- 

og omsorgssektoren, og gi verdiskaping forøvrig. Dette kommer tydelig frem i den nasjonal forsknings- 

og innovasjonsstrategi for helse og omsorg fra 2013, HelseOmsorg21-strategien 3 . Formålet med 

strategien er å legge til rette for en målrettet, helhetlig og koordinert innsats knyttet til forskning, 

utvikling og innovasjon innenfor helse- og omsorgssektoren. Strategien har blitt fulgt opp av en 

handlingsplan4, der to av ti strategiske satsinger handler om hhv å utnytte det nasjonale fortrinnet som 

ligger i norske helsedata, og å utvikle helse og omsorg som et næringspolitisk satsingsområde.  

Teknologirådet har nylig gjennomført et scenarioprosjekt, Hvilken helserevolusjon vil vi ha? 5, der de 

tar utgangspunkt i fire rimelig sikre utviklingstrekk; befolkningen blir eldre og demografien endrer seg, 

det blir større press på offentlige finanser samtidig som vi ønsker å opprettholde (stor grad av) offentlig 

finansierte helse- og omsorgstjenester, teknologien demokratiseres og det skjer en fremvekst av 

maskinlæring og kunstig intelligens, og mengden data øker raskere enn noensinne samtidig som 

helsevesenet får tilgang til data fra både et digitalisert helsevesen og innbyggerne selv. For å utnytte 

potensialet som ligger i summen av alle helsedata fullt ut, dvs. helsedata både fra det offentlig og de 

innbyggerne genererer selv gjennom apper, wearables og «tingenes internett» (teknologien blir en del 

av omgivelsene), blir økt samarbeid mellom offentlige og private aktører avgjørende. Gjennom økt og 

tettere samarbeid f.eks. i tilknytning til utvikling av ny velferdsteknologi, vil forskere lettere kunne 

identifisere samfunnets behov samtidig som leverandører av helse-, omsorgs- og velferdsteknologi og 

-tjenester får en bedre forståelse for hva forskere og kunnskapsmiljøer kan bidra med. Det samme vil 

være tilfelle på legemiddelområdet.  

Digitalt Liv Norge (DLN) peker i sin rapport Den digitale bioteknologien i Norge - Muligheter for 

verdiskaping, kompetansebehov og utfordringer i næringsutvikling6 på den digitale bioteknologien som 

                                                             

3 HO21 strategi  
4 HO21 handlingsplan  
5 Teknologirådet - hvilken helserevolusjon vil vi ha?   
6 Digitalt Liv Norge 2017: Rapport om den digitale bioteknologien i Norge  

(footnote continued) 

https://www.regjeringen.no/contentassets/8ab2fd5c4c7746dfb51e3f64cd4d71aa/helseomsorg21_strategi_web.pdf?id=2266705
https://www.regjeringen.no/contentassets/3dca75ce1b2c4e5da7f98775f3fd63ed/handlingsplan_ho21.pdf
https://teknologiradet.no/wp-content/uploads/sites/19/2013/08/Hvilken-helserevolusjon-vil-vi-ha_Sluttrapport.pdf
https://www.ntnu.no/documents/1268915325/1273956873/Den+digitale+bioteknologien+i+Norge_Rapport.pdf/082e6f84-6557-4081-b078-6d1e32ef985f
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et område i sterkt vekst med stort innovasjons- verdiskapingspotensial, og hvor våre unike helsedata 

pekes på som en sentral og viktig del av fremtidig næringsvekst innenfor digitalisering av helseområdet. 

At det er stort potensiale i den norske helsenæringen viser også rapporten fra Menon Economics i 2016, 

Verdiskaping i helsenæringen7. Nye tall fra Menon legges frem i april 2017, men det er ingen grunn til 

å tro at potensialet er redusert, snarere tvert imot. Samtidig er det viktig å tenke bredt når man 

vurderer hvilken verdiskaping - eller merverdi - som ligger i økt samarbeid mellom privat og offentlig 

sektor innen helsedatafeltet. I den anledning vises det til ovennevnte rapport, der det blant annet at 

står at «… helsenæringen skaper også verdier for samfunnet ut over arbeidsplasser og skatteinntekter 

som trolig er enda større, målt i kroner og øre. (…) Dette inkluderer nytten for pasienter, pårørende, 

helsevesenet og samfunnet for øvrig (…)».   

Det finnes altså store muligheter for verdiskaping langs flere akser og for flere grupper når det gjelder 

verdiskaping i helsenæringen; både akademiske forskningsmiljøer, forvaltere av ulike typer helsedata 

og biologisk materiale, pasienter, samfunnet og helsenæringen selv vil kunne få nytte av økt samarbeid 

mellom private og offentlige aktører. Figur 1 under angir noen av de viktigste gevinstene for ulike 

grupper.  

 

Figur 1. Et øket fokus og bedre tilrettelegging for offentlig privat samarbeid innenfor helsedataområdet vil gi grunnlag for 

verdiskaping langs flere akser og de ulike aktørene i feltet.  

Helsedata samles inn og forvaltes av offentlige instanser på vegne av den norske befolkningen, primært 

ved bruk av offentlige midler. Det er derfor rimelig at en stor del av verdiskapingen også fra 

helseindustrien tilbakeføres til det norske samfunnet. En virksomhetsmodell som ivaretar dette vil 

derfor trolig være å foretrekke, og vil kunne gi legitimitet blant befolkningen.  

Imidlertid er ikke tilgang til helsedata i seg selv tilstrekkelig for å være en foretrukket partner for 

internasjonal helseindustri. Ledende industriaktører ønsker å samarbeide med de beste 

forskermiljøene, og samarbeide der det også kan utføres stor-skala molekylærbiologiske analyser og 

avansert biostatistikk og informatikk. En nasjonal modell som sikrer bruk av norske kjernefasiliteter, og 

der Norge bidrar med tjenester langs hele verdikjeden, og i størst mulig grad er full-leverandør i slike 

samarbeid, vil kunne sikre verdiskaping i Norge. Samtidig er situasjonen i dag den at norske helsedata 

både er for lite kjent og brukes for lite. I første omgang handler det derfor mer om å sikre større grad 

                                                             

7 Menon rapport 2016 - verdiskaping i helsenæringen  

http://www.menon.no/wp-content/uploads/2016-27-Verdiskaping-i-helsenæringen.pdf
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av offentlig-privat samarbeid generelt, og å sørge for at Norge blir et foretrukket land å samarbeide 

med gjennom høy grad av vertskapsattraktivitet og profesjonalitet. Mekanismer for å fremme 

næringslivssamarbeid må være fokuset, slik at norske helsedata kan bidra til bedre helsetjenester og 

et godt beslutningsstøttegrunnlag både nasjonalt og internasjonalt. 

 

Kapitel 4: Verdien av norske helsedata for næringslivet 
Helsedata utgjør en stadig viktigere og integrert del av både legemiddelutviklingen og på 

helseteknologifeltet forøvrig. I dette kapittelet beskrives noen aktuelle områder med stort 

verdiskapingspotensial. 

Legemiddelutvikling  
Helsedata er i økende grad viktig gjennom hele utviklingsforløpet til et legemiddel, og dette er illustrert 

i figur 2 under. Verdiskapingspotensialet for helsedataene finnes langs hele denne verdikjeden. 

Presisjonsmedisin og den raske teknologiske utviklingen innenfor stor-skala molekylærbiologiske 

analysemetoder (f.eks. genomikk) har gjort at vi har valgt å løfte frem tre områder hvor vi i dag ser at 

det finnes et særlig stort næringspotensial. 

 

 

Figur 2: Helsedata brukes gjennom hele livssyklus til et legemiddel. Fra basalforskning og translasjonsforskning til 

registerstudier når legemidlet er i ordinær klinisk bruk.  

OPPSUMMERING OM MULIGHETER FOR VERDISKAPING:  
• Det ligger store mulighet for verdiskaping ved bruk av helsedata for flere grupper og langs hele 

verdikjeden (forskeren, institusjonen, næringslivet og samfunnet) 
• Målet er forbedrede helsetjenester som kommer pasienter til gode 
• Presisjonsmedisin, teknologiutvikling og digitalisering er sterke drivere for å utløse 

verdiskapingspotensialet  
• En spisset satsing på innovasjon og næringsutvikling vil bidra til etablering av en sterkere norsk 

helsenæring 
• Et velfungerende økosystem og høy vertskapsattraktivitet vil bidra til at verdiskapingen skjer i 

Norge   
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Presisjonsmedisin vil drive en øket satsing på RWE og nye modeller for raskere tilgang til legemidler 

Det er sannsynlig at stadig flere markedsføringstillatelser (MT) vil være basert på færre pasienter 

(hundretalls istedenfor tusen- eller titusentalls), og at flere legemidler vil kunne få betinget MT basert 

på fase II data. Dette vil være særlig relevant ved alvorlig sykdom der det ikke finnes tilgjengelig 

behandling. En slik betinget godkjenning, vil kunne erstatte eller komplettere større fase III studier, 

men vil samtidig pålegge selskapene å følge tett hvordan intervensjonen fungerer i vanlig klinisk praksis 

med hensyn til effekt og bivirkninger. For å nå målet om raskere implementering av ny 

legemiddelbehandling i helsetjenesten, må en slik regulatorisk forandring også være tett koblet til 

jevnlig monitorering av kost-nytte og helseøkonomiske vurderinger. En forutsetning for at nye modeller 

for MT skal kunne realiseres, er at registerdataene gir informasjon som er tilnærmet i sanntid. Dersom 

man lyktes med dette vil det også kunne bane veien for nye finansieringsmodeller mellom det 

offentlige og industrien, f.eks. pay-for-performance-modeller. Europeiske legemiddelmyndigheter har 

allerede testet ut en slik modell for klinisk utprøving i en pilot som ble kalt Adaptive Pathways.8  

Genetisk veiledet drug discovery (target ID) 

Som et resultat av den raske teknologiske utviklingen og fallende kostnader, har det i de senere årene 

blitt mulig å utnytte genetisk informasjon for å finne sjeldne genvarianter. I såkalte loss-of-function 

mutasjoner er funksjonen til proteinet genvarianten koder for helt avslått eller kraftig begrenset som 

følge av mutasjonen, og i noen tilfeller med redusert risiko for utvikling av sykdom som f.eks. type 2 

diabetes og hjerteinfarkt. Individer som er bærere av slike genvarianter fra fødselen av representerer 

et levende eksempel på livslang hemming av det spesifikke målproteinet. Denne kunnskapen kan 

brukes til å finne nye legemidler og for å fastslå om det foreligger en kausal sammenheng mellom 

virkningsmekanismen til et fremtidig legemiddel og sykdom, samt for å identifisere bivirkningssignal 

tidlig. Det er allerede vist at en slik genetisk veiledet tilnærming til legemiddelutvikling kan forkorte 

utviklingstiden for et legemiddel, og derved redusere risiko for selskapene ved at utviklingsprogrammer 

kan avsluttes før oppstart av kostnadskrevende fase II/III studier. Betydelige ressurser legges nå i 

etableringen av store offentlig-private forskningssamarbeid i dette området. 

Biomarkører for å finne egnet undergruppe for kliniske studier - stratifisering 

Mange av de vanligste folkesykdommene slik som hjerte-kar sykdom, diabetes og lungesykdommer, er 

det man kaller multifaktorielle (oppstår som resultat av et samspill mellom arv og miljø) og heterogene 

(fremstår klinisk ulikt med f.eks. ulike symptomer og kliniske tegn). Stadig økte krav fra myndighetene 

om at ny behandling må være kostnadseffektiv og gi reell nytteverdi for samfunnet, og den harde 

konkurransen i bransjen, har ført til endringer i industriens utviklingsfokus. Fra å utvikle legemidler med 

brede bruksområder (one-size-fits-all) er man i økende grad opptatt av å finne de rette undergruppene 

av pasienter som har mer alvorlig sykdom, dårligere prognose eller er mindre utsatt for bivirkninger. 

Som eksempel er nyere behandling for astma (som hemmer interleukin 5) forbeholdt de med allergisk 

(eosinofil) astma, og ikke enhver form for astma. Ved diabetisk nyresykdom utvikles ny behandling 

spesifikt for de med et raskt fall i nyrefunksjon, og innenfor demenssykdom er strategien å finne 

biomarkører som kan plukke ut den rette undergruppen av personer med størst sannsynlighet for å 

utvikle demenssykdom senere. For å lykkes med slike strategier kreves tilgang til store kohorter der 

pasientmaterialer er samlet inn over lang tid, og mulighet for å koble informasjon fra helseregistre med 

prøver i biobanker, samt å kunne utføre og fortolke svarene fra molekylærbiologiske analyser.  

                                                             

8 EMA adaptive pathways 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000601.jsp
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Nye diagnostiske biomarkører (in vitro diagnostikk – IVD) 
Presisjonsmedisin forutsetter bruk av en eller flere biomarkører. Med de teknologiske fremskrittene 

som skjer innenfor stor-skala molekylærbiologiske analysemetoder (genomikk, proteomikk m.v.), er 

det forventet en betydelig vekst i selskaper som utvikler nye molekylære biomarkører (in vitro 

diagnostics - IVD) til bruk i screening, diagnostikk og behandling. F.eks. inneholder helseundersøkelser 

og populasjonsbaserte biobanker data og prøver på personer før de utvikler sykdom og dette 

representerer en unik kilde for utvikling av nye biomarkører til bruk i screening og tidlig deteksjon av 

fremtidig alvorlig sykdom. Som eksempel kan nevnes at nyere teknologi kan detektere sirkulerende 

fragmenter av kreftsvulstens DNA i perifert blod, noe som kan gi mer presis og tidligere diagnostikk av 

kreftsykdom mens kreften fortsatt kan kureres med f.eks. kirurgi.  

Informatikk og analyseselskaper 
Gjennom et kontinuerlig tilsig av nye data fra hele befolkningen vokser volumet av norske helsedata 

eksponentielt. Dette skyldes blant annet teknologiske fremskritt og fallende kostnader for stor-skala 

molekylærbiologiske analysemetoder. I forskning er tungregning, bioinformatikk og biostatistikk en 

stadig viktigere komponent, men også en flaskehals. Gjennom bruk av maskinlæring og kunstig 

intelligens vil selskaper med informatikk og statistisk analyse som kompetanseområder kunne bruke 

norske helsedataressurser til utvikling av f.eks. algoritmer som kan predikere fremtidige sykdomsutfall 

bedre enn med dagens metoder. Det er viktig at kommersielle aktører involveres også i selve byggingen 

av nye IKT-plattformer rundt helsedata for å sikre at IKT-utviklingen er helt i front teknologisk sett. 

E-helse og ny velferdsteknologi 
Velferdsteknologi og nye teknologiske hjelpemidler til bruk i helsetjenesten og for hjemmebruk vil 

være i sterk vekst i årene som kommer. Det er ventet at den offentlige helsetjenesten i økende grad 

vil implementere slik teknologi for å forbedre helsetjenesten, og samtidig redusere ressursbruken. 

Norske helsedataressurser vil kunne bli en viktig ressurs for uttestesting av slik teknologi i et nært 

samarbeid mellom private selskaper og de offentlige aktørene.  

 

Kapitel 5: Begrensninger for næringslivet i dagens norske infrastruktur 
Rapporten Enklere tilgang – mer forskning9, utarbeidet av Agenda Kaupang høsten 2016 på oppdrag 

fra Forskningsrådet, har kartlagt status og forbedringsmuligheter knyttet til bruk av norske persondata 

til helseforskning, gjeldende lov- og regelverk og de prosedyrene man må gjennom for å forske på 

persondata. Rapporten fastslår at dagens system er komplekst, og at tilgang vanskeliggjøres blant 

annet som følge av fragmentert organisering, mange og til dels foreldede rutiner og et komplisert lov- 

                                                             

9 Agenda Kaupang rapport 2016 - enklere tilgang mer forskning   

OPPSUMMERING OM VERDIEN AV HELSEDATA FOR NÆRINGSLIVET:  
• Helsedata har sin plass gjennom hele livssyklus til et legemiddel, helt fra drug discovery til etter 

markedsføringstillatelse 
• Biobanker og tilknyttede helsedata er sentrale i utviklingen av nye biomarkører  
• Sanntids registerdata vil kunne komplettere eller erstatte fase III studier 
• Helsedata vil være viktig i utviklingen av fremtidens teknologiske løsninger for kunstig 

intelligens og maskin-læring 
• Helsedata vil være viktig i uttesting av ny velferdsteknologi og e-helse 

https://ehelse.no/Documents/EnkleretilgangmerforskningWEB.pdf
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og regelverk som fortolkes ulikt. Som nevnt innledningsvis er det mye som tyder på at næringslivet 

møter mange av de samme hindringene som offentlige aktører når det gjelder tilgang til helsedata, 

men at det av ulike grunner er enda vanskeligere for industriaktører. 

Fragmentert organisering og manglende oversikt over og profilering av norske helsedata gjør det 

vanskelig for næringslivet, og kanskje i særdeleshet utenlandsk næringsliv, å skaffe oversikt over 

forskningsmulighetene i Norge. Det finnes ingen felles søkbar oversikt over slike registre, eller 

metadata/informasjon om tilgjengelige variabler og hva samtykket dekker. Bildet er det samme for 

flere populasjonsbaserte og i enda større grad for de kliniske forskningsbiobankene. Manglende 

systematisk og søkbar oversikt over prøver, volum, oppbevaring og kvalitet gjør det vanskelig å 

planlegge studier. I rapporten fra Agenda Kaupang pekes det på at forskernes kunnskap om et register 

til en viss grad er med på å styre etterspørselen etter data. I tillegg planlegges enkelte 

forskningsprosjekter på en slik måte at man unngår å søke data fra «krevende kilder». Nasjonale eller 

internasjonale næringslivsaktører har verken samme kjennskap til eller kunnskap om de ulike 

helseregistrene som norske, offentlige forskningsmiljøer, og vil således oppleve utfordringene knyttet 

til tilgang i enda sterkere grad enn norske forskere som er på innsiden av systemet. 

Rapporten viser også at tiden det tar å få tilgang til data oppleves som både uforutsigbar og for lang. I 

tillegg går utviklingen i retning av kobling av data fra flere kilder, noe som bidrar negativt både mht. 

forutsigbarhet og utleveringstid. Dette, i kombinasjon med en streng lovgivning på helsedatafeltet, der 

personvernet veier svært tungt, kan være med på å gjøre norske helsedata mindre attraktive enn 

potensialet tilsier. Rapporten slår fast at disse forholdene samlet sett gjør det «høyst sannsynlig at 

situasjonen bidrar til en underutnyttelse av de betydelige dataressursene vi har i våre helseregistre og 

andre nasjonale personregistre.». Arbeidsgruppen er enig i vurderingen, og tror at underutnyttelsen er 

enda større dersom man også tar nasjonalt og internasjonalt næringsliv med i betraktningen.  

I tillegg til forholdene nevnt over, som er gjeldende for alle aktører som ønsker tilgang til helsedata, er 

det mye som tyder på at et manglende «mottaksapparat» hos de som forvalter ulike typer helsedata 

gjør at henvendelser fra næringslivet ikke blir fulgt opp i tilstrekkelig grad. Dette har kommet frem i 

intervjuene med næringslivsaktørene, som opplever å sende henvendelser om tilgang uten å få 

tilbakemelding. For lovbestemte helseregistre foreligger det utleveringsfrister gjennom bestemmelser 

i ulike forskrifter, men for helseundersøkelsene er det mer opp til den enkelte institusjon å etablere 

gode rutiner. Det samme gjelder utlevering av biologisk materiale fra biobankene. Dersom en 

næringslivsaktør f.eks. sender en henvendelse direkte til en forsker i en gitt institusjon, mangler det 

oftest rutiner for hvordan en slik henvendelse skal tas videre i systemet. Dette vil kunne føre til at det 

tar lang tid før henvendelsen besvares.  I et marked der konkurransen er stor, kan dette føre til at 

næringslivet heller velger å samarbeide med institusjoner der de opplever at henvendelser håndteres 

på en mer effektiv, profesjonell og forutsigbar måte. 

Norske helsedata er bygget opp med offentlige midler. Lovbestemte helseregistre har, som nevnt over, 

forskrifter som stiller krav til forvaltning og utlevering, men for andre helsedatakilder mangler det et 

overordnet nasjonalt sett av krav som alle dataforvaltere må forholde seg til slik at ressursene forvaltes 

til samfunnets beste. Dette forklarer også at helsedata i ulik grad blir tilgjengeliggjort for forskere som 

ikke er på innsiden av miljøene. Fra de lovbestemte helseregistrene, de medisinske kvalitetsregistrene, 

helseundersøkelser og til de kliniske forskningsbiobankene blir det i stigende rekkefølge vanskeligere 

for en aktør på utsiden å få tilgang til slike data til sin egen forskning. For helseundersøkelsene og de 

kliniske forskningsbiobankene har eksisterende praksis også til en viss grad bidratt til blokkeringer, i 



 

 

12 Helsedata og næringsutvikling 

7. april 2017 

form av til dels kompliserte eksklusivitetsbetingelser eller publikasjonsrettigheter knyttet til deler av et 

datasett, f.eks. innenfor et spesifikt sykdomsområde, men det er usikkert om dette har begrenset 

tilgang for næringslivet. Imidlertid peker Agenda Kaupang i sin rapport på manglende incentiver for 

effektive utleveringsprosesser og dataleveranser, noe som rammer alle som søker om tilgang til data.  

Som nevnt tidligere er fremveksten av RWE en viktig driver for økt utnyttelse av helsedata fra 

industriens side. For de kliniske utviklingsprogrammene finnes det i dag en godt innarbeidet prosess 

med rådgivning mellom industri og regulatoriske myndigheter om utforming av de kliniske studiene i 

forkant av oppstart. En tilsvarende prosess for konsultasjon med myndighetene innenfor RWE området 

finnes ikke (muligens unntatt myndighetspålagt bivirkningsovervåkning). Industrien, som sitter på 

bevisbyrden, opplever derfor situasjonen som uforutsigbar og at myndighetene som sitter på 

fortolkningsmakten enkelt kan underkjenne resultatene fra slike studier. I Norge har Legemiddelverket 

et forvaltningsansvar for både markedsføringstillatelse og refusjon, og vi har derfor gode muligheter til 

å utvikle et mer helhetlig og bedre system hvor RWE-studier har en tydeligere og mer forutsigbar plass 

i forvaltningen.  

Samlet sett er arbeidsgruppen av den oppfatning at næringslivets tilgang til helsedata for formålene 

forskning og innovasjon, rent faktisk møter samme sett av hindringer i den norske infrastrukturen som 

offentlige aktører, men trolig i enda sterkere grad. Samtidig er det rimelig å anta at næringslivets kultur, 

konkurransesituasjon og krav til inntjening, gjør at de i større grad avstår fra samarbeidsprosjekter der 

graden av uforutsigbarhet er høy. I den grad næringslivet har særskilte behov, kan de derfor sies å være 

knyttet til større grad av forutsigbarhet. l tillegg er synliggjøring, dvs muligheten til å finne informasjon 

om hvilke helsedata som finnes, av stor betydning, og en bedre og mer profesjonell profilering og 

håndtering av forespørsler er derved også avgjørende for økt bruk av norske helsedata. Dagens 

fragmenterte forvaltning av helsedata er også krevende mht å søke om tilgang til helsedata, og «én dør 

inn» vil trolig bidra til økt samarbeid mellom næringslivet og offentlige helsedataforvaltere. Når det 

gjelder tilgang til helsedata for andre formål, f.eks. kvalitetssikring, er det ting som kan tyde på at 

næringslivet faktisk møter større hindringer enn offentlige aktører. Selskaper som jobber med 

kvalitetssikring og pasientsikkerhet får i dag ikke tilgang til helsedata for sertifiserings-

/akkreditteringsformål. En annen utfordring næringslivet møter er tilgang til testfasiliteter og kliniske 

data ifm. utprøving av nye høyteknologiske behandlingsmetoder. Intervensjonssenteret ved Oslo 

universitetssykehus (OUS) kan tilby slik uttesting, men kapasiteten er likevel begrenset.  

Et annet poeng arbeidsgruppen ønsker å peke på, selv om det ikke er direkte relatert til den norske 

infrastrukturen, er en generell «umodenhet» knyttet til samarbeid med næringslivet. Dette gjelder 

samarbeid med både nasjonale og internasjonale næringslivsaktører, og kanskje i særdeleshet det som 

ofte betegnes som «helseindustrien». Årsaken kan dels være frykt for omdømmetap, 

habilitetsutfordringer og interne etiske retningslinjer som offentlige aktører forholder seg til, men det 

kan også skyldes ulik kultur og ulike målsettinger. Næringslivets «endelige mål» med et samarbeid vil 

som hovedregel være produktutvikling, innovasjon og kommersialisering, mens offentlige 

forskningsvirksomheter hittil primært har hatt fokus på selve forskningsprosjektet og publisering. Dette 

er i ferd med å endre seg, og både innovasjon i offentlig sektor og «private-public partnership» (PPP) 

er tydeligere uttalte mål i dag sammenliknet med for få år siden. Men fortsatt er dagens 

incentivsystemer og tilknyttede tellekanter (siteringer, publikasjoner) ikke utformet slik at de fremmer 

innovasjon og næringssamarbeid. Det er også mulig at frykt for «rolleblanding» kan bidra til en viss 

vegring mot samarbeid med næringslivet, spesielt for virksomheter som er en del av forvaltningen, og 

som derved vil kunne oppleve særlig følsom habilitetsproblematikk.  
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En oppsummering av de viktigste begrensningene næringslivet møter er listet opp i tabell 1. Løsninger 

for enkelte av hindringene er allerede igangsatt, f.eks. gjennom Biobank Norge AP8, som har som 

delmål å klargjøre noen selekterte populasjonsbaserte og kliniske biobanker for industriforskning. 

Imidlertid kreves det større grep for å løse mange av dagens strukturelle og organisatoriske hindringer. 

Synliggjøring: De norske 

fortrinnene er altfor lite synlig for 

den nasjonale og globale 

helseindustrien og vi blir ikke i 

tilstrekkelig grad oppfattet som 

en foretrukket partner. 

Søke data flere steder: Ulike 

søknadskjema og 

utleveringsrutiner (sistnevnte 

ofte i sekvens) gjør at tiden det 

tar å etablere et prosjekt er 

uforutsigbar og ofte svært lang. 

Oppleves som uforutsigbart. Ikke 

tilrettelagt for eksterne aktører. 

Barrierer i den enkelte ressurs: 

Begrensninger i samtykke, 

prøver i biobank (kvalitet, volum, 

lagring), Beskrivelse og kvalitet 

av registerdata (metadata, 

validering, variabellister). 

Mangelfullt mottaksapparat: Et 

svakt og uprofesjonelt 

mottaksapparat ved de fleste 

institusjoner gjør at 

henvendelser, utreding og 

avtaler m.v. ikke følges opp. 

Utydelige krav og plikter til 

dataforvaltere: Det er ikke et 

uttalt mål å samarbeide med 

næringslivet. Tellekanter måler 

ikke innovasjon og 

industrisamarbeid.  

Eierskap/rettigheter til data og 

prøver: Det kan være til dels 

kompliserte rettigheter og 

blokkeringer til deler av 

datasett/prøver som 

vanskeliggjør samarbeid. 

Operative ressurser mangler: 

Interessante industriprosjekter 

kan ikke realiseres fordi den 

enkelte forsker/forskergruppe 

ikke har tid til å følge opp 

henvendelser. Oppleves som 

uforutsigbart.  

Kulturelle barrierer og 

interessekonflikter: Kan være 

knyttet til institusjonens innkjøp 

av legemidler (RHF) og vaksiner 

(FHI), samt usikkerhet knyttet til 

bl.a. habilitet, omdømme og 

interessekonflikter. 

 

Tabell 1: Tabell med de viktigste begrensninger for næringslivet  

Kapitel 6: Mulige virksomhetsmodeller 
Arbeidsgruppen vil trekke frem tre grunnleggende forutsetninger for å lykkes med en 

virksomhetsmodell som skal sikre økt bruk av norske helsedata og gi verdiskaping: 

 

1. Offentlig eierskap. Offentlig eierskap til en fremtidig virksomhetsmodell er et ufravikelig 

premiss. Det er viktig både fordi helsedataene er samlet inn vha offentlige midler, og fordi det 

dreier seg om bruk av en «offentlig ressurs». Offentlige aktører forvalter helsedata på vegne 

av landets innbyggere, og spesielt for samtykkebaserte helseundersøkelser og biologisk 

materiale er det avgjørende å ivareta donortilliten med tanke på fremtidige innsamlinger.10     

                                                             

10 Eiendomsrett og disposisjonsrett til biologisk materiale fra biobanker (diagnostiske biobanker og forskningsbiobanker), ble vurdert i rapporten «Potensial for 

kommersiell utnyttelse av humane biobanker», utgitt av Norges Forskningsråd i desember 2009. Rapporten diskuterer til en viss grad etablering av en egen juridisk 

enhet, og for ordens skyld er det gjort en ny gjennomgang/juridisk vurdering av rapporten, se Vedlegg 2: Rettslig vurdering av muligheter for næringslivssamarbeid.  
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2. Nasjonal struktur. For å oppnå tilstrekkelig kritisk masse og sikre optimal verdiskaping, er det 

viktig å ha en samlende og nasjonal forvaltning for å lykkes, fremfor mindre, regionale initiativ. 

Erfaringene fra Lifandis AS er med på å underbygge dette. En nasjonal modell vil også forenkle 

implementering av nye felles løsninger og plattformer knyttet til forvaltning av helsedata.   

3. Økt verdiskaping med samfunnsnytte og brukeren i sentrum. Ett av målene med økt bruk av 

helsedata er effektive og lærende helse- og omsorgstjenester, slik at brukeren er sikret stadig 

bedre behandling i takt med ny forskning og innovasjon. Et annet mål er å sikre ny 

kunnskapsbasert næringsutvikling og omstilling. Arbeidsgruppens oppfatning er at en 

virksomhetsmodell må legge vekt på andre former for verdiskaping enn profitt for 

virksomheten selv, for å lykkes. Merverdi for samfunnet er en både anerkjent og viktig faktor 

når man snakker om nyskaping og innovasjon i offentlig sektor, og en bred definisjon av 

begrepet verdiskaping må legges til grunn.  

På bakgrunn av ovennevnte har arbeidsgruppen vurdert ulike virksomhetsmodeller for en ny enhet 

som skal sikre økt bruk av helsedata (mulige modeller med regional strukturering er tegnet inn, men 

ikke vurdert ytterligere da arbeidsgruppen mener det må legges opp til en nasjonal, og ikke regional, 

modell):   

  

 

 
Figur 3: Ulike modeller for eierskap i ny enhet 

 

Offentlig eierskap og nasjonal struktur kan ivaretas både gjennom å etablere en egen juridisk enhet, 

eller ved at en ny enhet blir en del av offentlig forvaltning, og fem ulike modeller har vært diskutert. 

 

Modell 3: De fire TTOene (NTNU Technology Transfer, Inven2, Norinnova og Bergen 

teknologioverføring (BTO)) eies av de fire store universitetene og helseforetak, og representerer 

derved flere store dataforvaltere. TTOene har som hovedoppgave å jobbe med innovasjon og 

teknologioverføring, og det er derved en viss synergi med oppgavene en ny enhet skal ivareta. En enhet 
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eid av TTOene vil sikre en viss avstand til dataforvalterne, og derved kunne bidra til å hindre 

rolleblanding og redusere habilitetsutfordringer. Videre jobber TTOene tett med både 

forskningsmiljøene og næringslivet, og har kompetanse på det juridiske området (avtaler og sikring av 

immaterielle rettigheter) som det vil være behov for i en ny enhet. På den annen side er TTOene 

selvstendige aksjeselskap med egne styrer, og en ny, felles selskapsetablering vil kreve at styrene er 

enige i at dette ligger innenfor det enkelte TTOs strategi. Avstand til helsedataforvalterne vil også være 

en ulempe med denne modellen, og finansieringen av et nytt selskap, der andre former for verdiskaping 

enn den rent økonomiske vil være dominerende, vil også være utfordrende. Arbeidsgruppen er av den 

oppfatning at dette ikke er en foretrukket virksomhetsmodell, og den er derfor ikke drøftet videre.   

Modell 4: Modell 4 er en variant av modell 3, men der også de to andre store helsedataforvalterne, 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, går inn på eiersiden. De samme argumentene som er nevnt 

over vil gjelde for en slik modell, og i tillegg vil eierstrukturen vil bli enda mer kompleks. Det er også 

mulig at Folkehelseinstituttets rolle som forvaltningsorgan vil kunne medføre utfordringer, blant annet 

som følge av instituttets rolle som en tung aktør på vaksinefeltet. Arbeidsgruppen mener at modell 4 

ikke er en foretrukket virksomhetsmodell, og den er derfor ikke drøftet videre.   

Modell 5: En annen mulig selskapsform er et departementseiet statsforetak eller aksjeselskap. 

Fordelen med en slik organisering vil være en tydelig offentlig forankring og god mulighet for styring. 

Helsedata forvaltes i dag av institusjoner som er underlagt HOD og Kunnskapsdepartementet (KD), 

mens Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) forvalter flere virkemidler for å bidra til næringsutvikling.  

Næringsmessig utnyttelse av helsedata er følgelig et departementsovergripende anliggende, og et 

statsforetak eller aksjeselskap eid av ett departement, alternativt av de tre departementene i fellesskap, 

har derfor vært diskutert. HOD og KD har allerede et samarbeid på feltet gjennom felles finansiering av 

Helseanalyseplattformen, og NFD kunne tenkes inn i denne sammenhengen.  Sistnevnte vil kunne gi 

mulighet for samordning, samhandling og helhetstenkning på departementsnivå. En slik organisering 

vil også kunne åpne for en tverrsektoriell handlingsplan for innovasjon, som er pekt på som ett av flere 

virkemidler for å få til et mer helhetlig innovasjonssystem i rapporten Innovasjonssystem for helse- og 

omsorgssektoren (utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse på oppdrag fra HOD, 

levert HOD januar 2017). For å sikre samhandling mellom departementene og felles forankring av 

enhetens oppgave og mål på politisk og administrativt nivå, kan veiledningsrapporten Departementers 

styring av samarbeidsoppgaver som gis til underliggende virksomheter11, utgitt av Direktoratet for 

forvaltning og IKT (Difi) og Direktoratet for økonomistyring (DFØ) i januar 2017, være en støtte. Dersom 

eierskapet legges til ett departement, kan samarbeid og koordinering sikres gjennom 

styresammensetningen i enheten. En fordel med denne modellen vil være at det dannes en liten enhet 

som er mer dynamisk, kan agere raskere og tiltrekke seg kompetente arbeidstakere med 

industrierfaring. En ulempe ved et departementseiet selskap kan være avstand til dagens 

helsedataforvaltere, og derved risiko for å bygge opp doble strukturer som ikke utnytter synergier i 

tilstrekkelig grad. Behov for politiske drøftinger i forkant av etablering, og derved lang tidshorisont før 

etablering, vurderes også å være en risiko. 

                                                             

11 Difi veiledningsnotat: departementers styring av samarbeidsoppgaver som gis til underliggende virksomheter   

https://www.difi.no/sites/difino/files/difi-veiledningsnotat_2017-1_departementers_styring_av_samarbeidsoppgaver_som_gis_til_underliggende_virksomheter.pdf
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Modell 6: Etablering av et eget direktorat eller en etat direkte under et departement (HOD, KD eller 

NFD) vil, på samme måte som et departementseiet selskap, gi en tydelig offentlig forankring. Imidlertid 

vil mulighet for samordning, samhandling og helhetstenkning reduseres som følge av at aktørene som 

forvalter helsedataene er underlagt ulike departementer. Viktige samarbeidsoppgaver som må løses 

på tvers kan derfor bli lidende.   

Modell 7: En modell der en ny enhet legges som en del av en felles forvaltningsenhet av helsedata (dvs. 

samme sted der en ny, felles forvaltningsenhet for helsedata blir lagt, og der også den foreslåtte 

Helseanalyseplattform skal forvaltes) vil utvilsomt gi stor synergi, ikke minst som følge av 

forskerportalen/forskerservice som er en del av det store målbildet til Helseanalyseplattformen. På den 

annen side vil en ny enhet som skal ha fokus på synliggjøring av helsedata, økt bruk/forskning, 

innovasjon og næringslivssamarbeid, lett kunne bli «marginalisert» i en fase der utvikling av teknisk 

infrastruktur i Helseanalyseplattformen er hovedfokuset. Videre vil det gå lang tid fra etableringen av 

en Helseanalyseplattform med fem lovbestemte helseregistre, og til alle de helsedatakildene denne 

rapporten i hovedsak omhandler, er integrert i plattformen. Det må derfor diskuteres på hvilken måte 

en ny enhet kan etableres parallelt med Helseanalyseplattformen, og på sikt eventuelt smelte sammen 

med den foreslåtte forskerportalen/forskerservice.  

 

Kapitel 7: Anbefalt virksomhetsmodell  
En nærmere beskrivelse av dagens innovasjonssystem for helse- og omsorgssektoren, herunder styrker 

og svakheter, er beskrevet i den tidligere nevnte rapporten Innovasjonssystem for helse- og 

omsorgssektoren. En ny enhet med hovedfokus på økt samarbeid med næringslivet for å sikre 

innovasjon, omstilling og næringsutvikling gjennom økt bruk av norske helsedata, må sees som del av 

et slikt helhetlig nasjonalt innovasjonssystem. Enheten må finne sin plass i det eksisterende 

økosystemet for kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og innovasjon, med hovedformål å bidra til økt 

bruk av helsedata i offentlig-privat samarbeid for sikre bedre helsetjenester for pasienten og ny, norsk 

næringsutvikling. Arbeidsgruppen mener at dette sikres best gjennom valg av modell 7 i figur 2. 

Det har vært viktig for arbeidsgruppen å foreslå en virksomhetsmodell som ikke dublere eksisterende 

kompetanse, men som gjør det mulig å utnytte synergier med andre miljøer som arbeider med 

innovasjon, teknologioverføring og næringsutvikling, f.eks. TTOer, inkubatorer og helseklynger. Videre 

har arbeidsgruppen sett det som avgjørende å se etableringen av en ny enhet i nær sammenheng med 

arbeidet som pågår i Direktoratet for e-helse mht etableringen av Helsedataprogrammet og 

Helseanalyseplattformen, som er nærmere beskrevet i rapporten til Direktoratet for e-helse fra 

desember 2016, «Referansearkitektur og fellestjenester for helseregistre. Bedre utnyttelse, bedre 

kvalitet, enklere innrapportering og sikrere håndtering av helseopplysninger»12. Målet er å utvikle en 

                                                             

12 Direktoratet for e-helse: Rapport om referansearkitektur for helsedata 2016   

OPPSUMMERING OM MULIGE VIRKSOMHETSMODELLER: 
• Tre forutsetninger legges til grunn for ny virksomhetsmodell;  

1. Offentlig eierskap og styring 
2. Nasjonal struktur  
3. Verdiskaping i bred forstand med brukeren i sentrum 

https://ehelse.no/Documents/E-helsekunnskap/Sluttrapport%20-%20Referansearkitektur%20Helseregistre.pdf
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nasjonal infrastruktur som skal sikre effektiv og sikker tilgang til både helsedata og ny teknologi for 

avanserte analyser. Slike analyser skal kunne gjøres på tvers av helseregistre, journaldata og andre 

kilder til helseopplysninger, og på denne måten styrke innovasjon og næringsutvikling. Den nylig 

inngåtte samarbeidsavtalen 13  mellom Direktoratet for e-helse og Forskningsrådet knyttet til 

medfinansiering av Helseanalyseplattformen, skal sikre at plattformen ivaretar forskernes behov på en 

god måte. Det skal utvikles en forskerportal/forskerservice for forskere fra både akademia og 

næringsliv, som skal være et sted der forskere kan få en samlet oversikt over tilgjengelige helsedata og 

forskningsmuligheter, søker om behandlingsgrunnlag og utfører analyser av alle slag. 

I første omgang skal en Helseanalyseplattformen inkludere data fra Folkeregisteret, 

Dødsårsaksregisteret (DÅR), Norsk pasientregister (NPR), Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) 

og personidentifiserbare legemiddeldata. På lengere sikt er det et mål å videreutvikle plattformen til 

også å inneholde helsedata fra andre kilder, som f.eks. helseundersøkelser, biobanker og journaldata. 

Arbeidsgruppen ønsker å understreke betydningen av at Helseanalyseplattformen bygges slik at den 

tar høyde for å kunne inkludere helsedata fra andre kilder enn de offentlige kildene nevnt foran. Som 

nevnt i kapittel 3 produseres det daglig store mengder helsedata både av innbyggerne selv og gjennom 

ulike private aktører, og dersom en Helseanalyseplattform skal få verdi gjennom at dataene som 

befinner seg der tas i bruk og bidrar til innovasjon og nyskaping, er det viktig å inkludere, ikke bygge 

barrierer, mot at andre store datakilder kan gjøres tilgjengelig i plattformen. I tillegg er det viktig å 

tenke internasjonalt, slik at samarbeid på tvers av landegrenser med ulike plattformer som er under 

utvikling blir mulig. For å sikre en arkitektur som kan brukes av både offentlige og private aktører, og 

samspille med plattformer i andre land, mener arbeidsgruppen videre at det er viktig at private aktører 

inviteres inn i byggingen av selve plattformen. Det må benyttes leverandører som kjenner 

teknologifeltet og «state of the art» godt, og man må unngå å bygge «en offentlige plattform i offentlig 

regi» som kun brukes av noen få aktører når det står ferdig. 

Målbildet for Helseanalyseplattformen er ambisiøst, og tidsperspektivet på utviklingen likedan. 

Arbeidsgruppen er positiv til prosjektet og mener det er riktig vei å gå for å sikre økt bruk av norske 

helsedata. Verdiskapingen en slik plattform kan bidra til vil øke i takt med at stadig nye datakilder 

inkluderes i plattformen, slik det er vist i Figur 4. Samtidig er arbeidsgruppen av den oppfatning at det 

parallelt med utviklingen av Helseanalyseplattformen og en forskerportal/forskerservice, må gjøres 

tiltak på kort sikt for å ivareta og synliggjøre potensialet og det nasjonale fortrinnet som ligger blant 

annet i norske biobanker. 

                                                             

13 Samarbeidsavtale NFR og Direktoratet for e-helse   

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Ny_avtale_skal_gi_forskere_bedre_og_sikrere_tilgang_til_helsedata/1254025202779/p1174467583739
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Figur 4: Helseanalyseplattformen vil utvides over tid med stadig flere helsedatakilder og bidra til økt verdiskaping over tid 

Når det gjelder valg av virksomhetsmodell, vurderer arbeidsgruppen det slik at det er behov for en 

modell som gir gode styringsmuligheter mht de offentlige datakildene. Flere rapporter som omhandler 

mer bruk av helsedata har pekt på at endringer på feltet, og ikke minst utvikling av en 

Helseanalyseplattform, høyst sannsynlig vil kreve endringer i gjeldende lovverk knyttet til innsamling, 

bruk og oppbevaring av helsedata. En organisering som sikrer mulighet for rask implementering av 

endringer i lov- og regelverk vil derfor være viktig. 

Etablering av en ny enhet plassert samme sted og som en del av en ny felles forvaltningsenhet for 

helsedata og en Helseanalyseplattform med forskerportal/forskerservice, vil utvilsomt gi god synergi. 

Samtidig er det uklart for arbeidsgruppen om en slik forskerportal/forskerservice kun skal jobbe med 

de helsedataene som til enhver tid er tilgjengelige på Helseanalyseplattformen, eller om den også skal 

ivaretar forskerstøtte og veiledning knyttet til andre typer helsedata. Arbeidsgruppen mener det er 

viktig at en ny enhet etableres raskt og får et tydelig fokus, og mener det vil være uheldig å vente med 

en etablering til en forskerportal/forskerservice er på plass noe frem i tid (slik målbildet nå ser ut til å 

være, ref. Direktoratet for e-helse sin rapport om referansearkitektur). En måte å organisere en ny 

enhet på kan derfor være å etablere den som en egen enhet/seksjon i en ny felles forvaltningsenhet 

for helsedata og Helseanalyseplattform, med et særskilt mandat om å fremme økt bruk av alle typer 

helsedata til innovasjon og næringsutvikling. Hvis formålstjenlig kan en slik enhet «smelte sammen 

med» eller integreres med en forskerportal/forskerservice på et senere tidspunkt.  
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Kapitel 8: Organisasjon og finansiering  

Med hensyn til organisatoriske tiltak som bør iverksettes for å sikre mer bruk av helsedata, er 

arbeidsgruppen av den oppfatning at man må ta utgangspunkt i dagens begrensninger og se hva det er 

mulig å endre slik at disse reduseres eller fjernes helt. Mange av begrensningene er av en slik karakter 

at det vil ta lang tid å få nye og fullgode løsninger på plass. Som tidligere nevnt er det ikke ønskelig å 

vente til en helt ny infrastruktur er etablert, men det bør legges opp til en bærekraftig modell med 

strukturer og prosesser som kan utvikles trinnvis, og som kan skaleres i tråd med etterspørselen og 

utviklingen på feltet. Med dette som utgangspunkt foreslår arbeidsgruppen en del oppgaver som den 

mener bør forvaltes av en ny enhet. Mange av arbeidsoppgavene retter seg mot næringslivet, men en 

ny enhet vil være en del av et økosystem, og derfor også ha oppgaver som retter seg mot andre aktører. 

En overordnet beskrivelse av enhetens samspill med andre aktører i økosystemet rundt helsedata, samt 

arbeidsoppgaver, er vist i figur 5. 

 

Figur 5. En nasjonal enhet arbeider i samspill med flere aktører i økosystemet rundt helsedata. 

OPPSUMMERING OM ANBEFALT VIRKSOMHETSMODELL: 
• Det foreslås opprettet en ny enhet med spesifikt fokus på innovasjon og næringsutvikling ved 

bruk av helsedata 
• Enheten foreslås plassert innen i en ny forvaltningsenhet for helsedata. Dette vil sikre «en dør 

inn» for næringslivet, samt mulighet for å utnytte synergier ved etablering av en 
forskerportal/forskerservice og Helseanalyseplattformen  

• En ny enhet vil være en viktig pådriver og tilrettelegger når helsedatainfrastruktur skal 
etableres slik at også næringslivets behov ivaretas 

• En ny enhet må etableres raskt og få et tydelig mandat  
• Enheten skal jobbe med alle typer helsedata, ikke bare de som enhver tid er tilgjengelige på 

Helseanalyseplattformen 
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Konkrete arbeidsoppgaver rettet mot næringslivet (ulike typer av helseindustri) vil speile de særskilte 

begrensningene beskrevet i kapittel 4, og kan oppsummeres til å være som følger: 

• Markedsføring og informasjon (utvikle og tilrettelegge nettsider og annet 

informasjonsmateriell, delta på møter og kongresser, drive egen kursvirksomhet, være 

kontaktperson/bindeledd o.l.) 

• Motta og håndtere henvendelser fra næringslivet og utrede samarbeidsmuligheter 

• Ha tett kontakt med/være bindeledd mellom dataforvalter(e), forskningsmiljøer og 

næringslivet (tilrettelegge møter o.l.) 

• Være pådriver i forskningsmiljøene slik at stadig flere data tilrettelegges for industrisamarbeid, 

og synliggjøre potensialet for forskningssamarbeid 

• Eventuelt yte operativ bistand (gis i samarbeid med forskningsmiljøene som forvalter 

dataressursene) 

• Være bindeledd mot TTO som yter hjelp mht kontraktsinngåelse og immaterielle rettigheter 

For å si noe om medarbeidere i en ny enhet hva angår antall og kompetanse, mener arbeidsgruppen at 

dette må sees i lys av oppgavene enheten skal arbeide med. Antallet medarbeidere vil være en 

konsekvens av ambisjonsnivået man velger, mens kompetansen i større grad vil speile enhetens 

oppgaver.  

For å jobbe som pådriver for å tilrettelegge for at flere biobanker og samtykkebaserte helseregister 

klargjøres for forskning, mener arbeidsgruppen det er viktig at enheten har medarbeidere som kjenner 

fagmiljøene og helsedataressursene som forvaltes, godt. Dette kan man oppnå f.eks. ved å ansette 

personer som har en tilknytning til de ulike fagmiljøene i regionene Nord, Midt, Vest og Sør-Øst. Dette 

vil også være et viktig grep for å sikre mest mulig verdiskaping på norsk jord, fordi de ansatte da kjenner 

forskningsmiljøene og miljøer med viktige kjernefasiliteter godt. Ansatte i slike stillinger er betegnet 

«Prosjektkoordinator» i figur 6 under. Det er viktig at disse medarbeiderne har god fagkunnskap og 

forskerkompetanse innen helsedatafeltet (gjerne med industrierfaring i tillegg) slik at de kan diskutere 

spørsmål med ulike næringslivsaktører på et tilstrekkelig høyt faglig nivå.  

I tillegg til Prosjektkoordinatorer må enheten ha ansatte som aktivt bidrar til å synliggjøre norske 

helsedata. Oppgaver som tilgjengeliggjøring på nett, deltakelse på konferanser, i klynger og nettverk, 

samt bygge og vedlikeholde et nettverk med internasjonale helseindustriaktører, vil være noen slike 

arbeidsoppgaver. Denne typen ansatte er betegnet «Markedsfører» i figuren under. 

Samarbeid med næringslivet vil kreve kompetanse mht forhandlinger, inngåelse av avtaler og sikring 

av immaterielle rettigheter (IPR). Dette er kompetanse som allerede finnes i TTOene, og for å unngå å 

dublere kompetanse foreslås det et samarbeid (tjenestekjøp) med TTOene på dette feltet. 

Enheten må ha en tydelig leder, som har gode samarbeidsegenskaper og som kjenner helsedatafeltet 

godt. Vedkommende vil få ansvar for strategisk videreutvikling av enheten, i tett dialog med 

Direktoratet for e-helse og andre relevante myndighetsaktører. 
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En figur av hvordan enheten kan organiseres er vist under. Samlet sett kan man se for seg en ny enhet 

med 6-10 årsverk, avhengig av hvilket ambisjonsnivå man velger i startfasen, men som deretter kan 

skaleres i takt med etterspørselen og nye konkrete oppgaver enheten får. 

 

Figur 6. Enheten har dedikerte regionale ressurspersoner (Prosjektkoordinatorer) med god kjennskap til forskningsmiljøene 

og helsedataressursene i regionen. Enheten har også dedikerte ressurser for synliggjøring og markedsføring av norske 

helsedata til internasjonale industriaktører (Markedsfører) samt en leder som også har ansvar for strategisk arbeid mot 

myndigheter. 

Som tidligere nevnt i kapittel 3 vil samfunnsnytten og verdiskapingen en ny enhet bidra til skje langs 

flere akser, og ikke (primært) som overskudd i enheten selv. Dette, kombinert med erfaringene fra 

Lifandis AS (se vedlegg 3), gjør at arbeidsgruppen mener at en ny enhet må være offentlig finansiert. 

Finansieringen kan f.eks. skje gjennom å omdisponere midler fra flere departementer som direkte eller 

indirekte har en målsetting om økt verdiskaping med utgangspunkt i norske helsedata. En slik 

tilnærming vil gjøre at finansieringen til økosystemet som sådan ikke behøver å bety økte offentlige 

utgifter. 

Offentlig grunnfinansiering er ikke til hinder for en modell der prisingen av tjenestene, f.eks. utlevering 

av data eller veiledning til forskere, dekker arbeidsinnsatsen til enheten, men inntjening ut over 

kostnadsdekning bør ikke legges til grunn. Arbeidsgruppen er enige at det bør være de samme regler 

og krav til tilgang, og samme prissetting for tjenestene, uavhengig om det er en offentlig/akademisk 

aktør eller en industriaktør som søker om tilgang til helsedata. Samtidig er det sannsynlig at en 

industriaktør vil etterspørre veiledningstjenester og støtte til søknadsprosess m.v. i større grad enn 

norske offentlige/akademiske aktører som kjenner systemet fra før. Slik veiledning vil kunne bidra til 

inntjening, som igjen kan bidra til at enheten kan ansette flere personer dersom oppdragsmengden 

øker, uten at det (nødvendigvis) må føre til økte bevilgninger fra det offentlige. For norske små og 

mellomstore bedrifter kan man f.eks. se for seg at Forskningsrådet kan gi støtte til slik veiledning 

økonomisk når de innvilger prosjekter.  
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Det er flere land som bygger opp kapasitet rundt helsedata og næringsutvikling (se Vedlegg 4: 

Offentlige-private initiativer og tilrettelegging i andre land), og det er derfor viktig å ikke «prise seg ut 

av markedet». Situasjonen i dag er at det i liten grad finnes et marked, og at norske helsedata både er 

for lite kjent og brukes for lite. I første omgang handler det derfor mer om å skape et marked og sørge 

for at Norge blir et foretrukket land å samarbeide med gjennom høy grad av vertskapsattraktivitet. Det 

å prissette datatilgang og tjenester bør selvsagt drøftes når en ny enhet etableres, men arbeidsgruppen 

mener man i alle fall i innledende faser må unngå å bygge opp barrierer som hindrer, fremfor å fremme, 

industrisamarbeid. Samtidig er det viktig at Norge forvalter sine unike helsedataressursen slik at vi ikke 

bare blir en passiv leverandør av data til internasjonal helseindustri, men sørger for at mest mulig 

verdiskaping skjer på norsk jord. Dette bør primært løses ved at Norge kan tilby en attraktivitet rundt 

selve helsedataene der vi fremstår som full-leverandør av tjenester i samarbeidene. Dette fordrer 

tettere samarbeide mellom forskningsmiljøer, miljøer med viktige kjernefasiliteter, analysemiljøer og 

norske underleverandører. Et annet tiltak kan være å videreføre dagens praksis, som krever at tilgang 

til helsedata (gjennom REK søknad) forutsetter prosjektleder med forankring i en norsk organisasjon. 

Dersom REK godkjenning til de lovbestemte helseregister i fremtiden erstattes av en 

rammegodkjenning av registerkoblinger på institusjonsnivå, vil en slik rammegodkjenning kunne gjøres 

gjeldende kun for norske institusjoner (med norsk organisasjonsnummer). 

 

Kapitel 9: Endringer i den underliggende infrastruktur som vil ha særlig 
potensiale for næringsutvikling 
En avgrensning for arbeidsgruppen har vært å vurdere infrastruktur og modeller for å oppnå økt 

offentlig-privat samarbeid med utgangspunkt i helsedata, og ikke gå i dybden på løsninger i den 

underliggende infrastruktur som uansett skal gjelde for alle. Allikevel ønsker vi å løfte frem noen 

sentrale punkter hvor arbeidsgruppen ser et vesentlig potensiale for næringsutvikling gitt at 

organisatoriske, tekniske og juridiske tiltak knytte til infrastrukturen og Helseanalyseplattformen 

gjennomføres: 

• De aller største biobankene er de diagnostiske og kliniske biobanker ved sykehusene som 

består av overskuddsmateriale (vev og annet biologisk materiale) innsamlet fra prosedyrer i 

klinikken. Disse biobankene er ikke samtykkebaserte, og det er i dag begrensede muligheter å 

bruke dette materialet til forskning. Regional etisk komite (REK) kan, på visse vilkår, gi 

forhåndsgodkjenning til å omgjøre diagnostiske prøver som ikke lenger er aktuelle for klinisk 

bruk til en prosjektspesifikk forskningsbiobank, men med dagens lovgivning er det ikke mulig å 

OPPSUMMERING OM ORGANISERING OG FINANSIERING: 

• Det er viktig med en bærekraftig modell som kan skaleres trinnvis og i takt med nye 
oppgaver og etterspørsel 

• Enheten skal arbeide i samspill med flere aktører i økosystemet rundt helsedata (se figur 
4) 

• Enheten har regionale/lokale medarbeidere med forskerkompetanse, som kjenner og 
jobber sammen med forskermiljøene og helsedataforvalterne i sin region  

• Enheten skal sikre at mest mulig av verdiskapingen skjer i Norge slik at vi unngår å kun bli 
passive leverandører av helsedata 

• Enheten bør ha 6-10 årsverk i startfasen, og ha offentlig grunnfinansiering 
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konvertere slike biobanker til generelle forskningsbiobanker. En endring av biobankloven som 

åpner for en «opt-out» tilnærming, koblet til en satsing på en datavarehusløsning hvor prøver 

enkelt kan gjenfinnes, vil kunne gi store fortrinn i forskning og et stort potensiale for 

næringsutvikling. I den forbindelse er det relevant å se nærmere på den finske satsingen med 

ny biobanklov i 2013 som har åpnet opp for store forskningsmulighet for slike prøver. Se 

vedlegg 4: Offentlige-private initiativer og tilrettelegging i andre land. 

•  Alt for mange av de norske samtykkebaserte kliniske forskningsbiobankene blir ikke opprettet 

med henblikk på gjenbruk som strekker seg utenfor det opprinnelige forskningsprosjektet. 

Videre er det alt for få av de kliniske forskningsbiobankene som er rigget for nasjonal 

innsamling. For å oppnå dette, og for å kunne konkurrere med større kliniske biobanker i 

utlandet, kreves det større grad av tilrettelegging, sentral styring og nasjonal harmonisering av 

bl.a. prøvetaking og IT-systemer. 

• I Norge har vi lang tradisjon for samtykkebaserte populasjonsbaserte biobankstudier, og over 

en million nordmenn som har deltatt i slike studier. Bare i de tre største helseundersøkelsene 

(Tromsø, HUNT og MoBa) inngår mer enn 400 000 deltagere med flere ti-års oppfølging, 

innsamling av biologiske prøver (inklusive DNA) og mulighet for kobling til de nasjonale 

registrene. Dette representerer for Norge et stort komparativt fortrinn, også sammenlignet 

med våre Nordiske naboland, men som hittil ikke er utnyttet og utviklet fullt ut og satt i 

sammenheng med en større satsing på presisjonsmedisin. En større nasjonal satsing med mål 

om å genotype/sekvensere samtlige deltakere i disse tre største studiene vil gi et datasett som 

vil plassere Norge helt i front i presisjonsmedisin. 

• Lovverket må endres slik at det i samtykkebaserte helseundersøkelser og kliniske biobanker 

blir mulig å tilbakeføre analysesvar og relevante journalopplysninger (f.eks. viktige 

endepunkter som er validert eller spesifikke prøvesvar) til databasen for senere bruk i andre 

prosjekter. Dette vil berike ressursene over tid, redusere forbruk av verdifulle prøver og 

forhindre gjentatt eksponering av sensitiv informasjon i pasientens journal. En forskrift som 

regulerer slik tilbakeføring både for samtykkebaserte helseundersøkelser og kliniske biobanker 

bør derfor komme på plass snarest mulig.  

• En videreføring av satsingen gjennom helsenorge.no plattformen for en mer dynamisk 

kontaktflate med deltakere i forskningsprosjekter, og for befolkningen generelt. I forlengelsen 

av dette vil man oppnå enda større tillitt ved at den enkelte selv kan ta stilling til hvilken type 

forskning man ønsker å bidra til. På sikt vil dette kunne åpne opp for nye måter å kontakte 

personer/deltakere med henblikk på deltagelse i oppfølgingsprosjekter, noe som kan bli særlig 

viktig i presisjonsøyemed. 

• Det er både ventet, og sterkt ønsket, at prøver og analyser som gjøres i helsetjenesten i økende 

grad gjøres tilgjengelige som data for sekundære formål som f.eks. forskning. Rask integrering 

av journaldata i en Helseanalyseplattform vil derfor bidra til økte muligheter for innovasjon og 

nyskaping, og bør prioriteres.  

• Det bør legges opp til en funksjonalitet i fremtidig Helseanalyseplattform som muliggjør 

utforskning av store mengder helt anonyme helsedatasett via remote server løsning 

(«sandbox»). 

• Reseptregisterforskriften bør endres slik at Reseptregisteret kan behandle og koble indirekte 

personidentifiserbare data med andre register, og utvides med legemidler innløst i 

spesialisthelsetjenesten og sykehjem.  



 

 

24 Helsedata og næringsutvikling 

7. april 2017 

• Infrastrukturen i Helseanalyseplattformen må tilrettelegges slik at dataene som forvaltes der 

kan brukes sammen med eksterne helsedata som samles inn av enkeltmennesker via apper, 

wearables og liknende. Private aktører vil være en rik kilde til sistnevnte type av helsedata, og 

å ta høyde for dette når målbildet for Helseanalyseplattformen tegnes vil være avgjørende for 

å kunne utnytte det fulle potensialet som ligger i de offentlige helsedataene.  

• Sikre at Helseanalyseplattformen kan samspille med andre analyseplattformer som etableres 

internasjonalt. 
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Vedlegg 1: Arbeidsmetode 
For å svare på oppdraget og ivareta bredden, ble det nedsatt en arbeidsgruppe med personer fra ulike 

miljøer og med ulik kompetanse. Det er arbeidsgruppen som står ansvarlig for rapporten, og gruppen 

har bestått av følgende personer: 

Navn Virksomhet Rolle i egen virksomhet 

Christian Jonasson NTNU/HUNT Seniorforsker, leder av AP8 og leder av arbeidsgruppen 

Helle Thorsen Inven2 Advokat 

Ole Johan Borge Bioteknologirådet Direktør  

Monica Larsen LMI Seniorrådgiver 

Tarje Bjørgum Abelia Leder klima og helse 

Stephen McAdam DNV GL Global Health Director 

Ninia M. Johnsen Folkehelseinstituttet Fagdirektør innovasjon og næringslivssamarbeid 

Dag Undlien OUS/UiO Medisinsk genetikk, leder av NSC-PM 

 

Gruppen har hatt to fysiske møter (25.1.2017 og 7.3.2017), og har ellers hatt ukentlige telefonmøter. 

Enkelte gruppemedlemmer har også hatt ad-hoc møter ved behov. 

Arbeidsgruppen har informert om sitt arbeid til Biobank Norge 2 (BN2) gjennom ledergruppen. Dette 

ble gjort i BN2 ledergruppemøte 23.1.2017, der oppdraget og status for arbeidet ble gjennomgått. 

Utkast til rapport ble sendt ledergruppen i BN2 i e-post 22.3.2017. Det ble avholdt telefonmøte med 

ledergruppen i BN2 5.4.2017 for en gjennomgang av innspill og kommentarer til rapporten. 

Det har vært avholdt ett midtveis-møte (21.2.2017) mellom leder i AP8 og leder i Helsedatautvalget, 

Marta Ebbing, utvalgsmedlem Ketil Widerberg (Oslo Cancer Cluster) og sekretariatet. 

Jurist ved Folkehelseinstituttet, Jostein Greve, har bistått gruppen med å vurdere og forfatte det 

rettslige rundt kommersialisering og industriutnyttelse av helsedata, som gjenfinnes i vedlegg 2.  

Oppdraget er forøvrig gjennomført ved diskusjoner internt i arbeidsgruppen, gjennomgang av 

eksisterende nasjonal og internasjonal litteratur, samt en bred innspillsrunde/intervjuer og diskusjoner 

med personer fra ulike relevante aktører og sentrale interessenter. 

Innspillsrunden ble gjennomført av Christian Jonasson og Ninia Johnsen i form av fysiske møter med 1-

2 times varighet hos 13 relevante norske aktører, og med 4 representanter fra internasjonal industri: 

Organisasjon Funksjon Navn 
Inven2 TTO Ole Kristian Hjelstuen, Siri Kolle 

Bergen Teknologioverføring (BTO) TTO Anders Haugland, Randi Taxt 

Norinnova TTO Asbjørn Lilletun 

NTNU Technology Transfer TTO Stein Eggan, Eivind Andersen 

Kreftregisteret Helsedataforvalter  Espen Enerly 

Legemiddelverket Myndighet Jan Petter Akselsen, Ingvild Aaløkken 

Oslo MedTech Nettverk/klynge Kathrine Myhre 

The Life Science Cluster Nettverk/klynge Marius Øgaard 

Nansen Neuroscience Network Nettverk/klynge Bjarte Reve 

Digitalt Liv Norges arbeidspakke for 
innovasjon og næringsutvikling 

Infrastruktur Kjetil Taskén, Tove Julie Evjen 

Kreftforeningen Pasientforening Ole Alexander Opdalshei, Liv Eli Lundeby 



 

 

26 Helsedata og næringsutvikling 

7. april 2017 

Direktoratet for e-helse Myndighet Gjermund Lanestedt, Cathrine Børve 
Arnesen 

Legemiddelindustriforeningens FoU 
utvalg 

Bransjeforening Møte med ca. 10 deltagere fra LMI 

Pfizer R&D Cambridge UK Industri Anders Målarstig, Director Genetics 

Abbvie R&D Industri Dieter Ziegler, Director Search and 
Evaluation 

Glaxo Smith Kline, PA, USA Industri Meg Ehm, Director Genetics 

Chairman of several major public 
private partnerships in drug R&D 

Koordinator Arthur Holden, Chairman 
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Vedlegg 2: Rettslig vurdering av muligheter for næringslivssamarbeid 
Eiendomsrett og disposisjonsrett til biologisk materiale fra biobanker (diagnostiske biobanker og 

forskningsbiobanker), ble vurdert i rapporten «Potensial for kommersiell utnyttelse av humane 

biobanker», utgitt av Norges Forskningsråd i desember 2009.14 

Om samtykke 

Det generelle utgangspunkt i rapporten, var at utnyttelse av biologisk materiale må være i tråd med 

den informasjon og det samtykke som er gitt i forbindelse med innsamlingen av materialet. Dette 

utgangspunktet må være det samme i dag. I tiden etter 2009 har det imidlertid utviklet seg en praksis 

hvor etterfølgende informasjon (etter samtykketidspunkt) kan supplere opprinnelig informasjon i 

tilfeller hvor man ønsker å gjøre analyser eller bruke biologisk materiale på måter man opprinnelig ikke 

forutså. Dette utvider muligheten til utnyttelse av materiale fra eldre biologiske samlinger, ved 

iverksetting av informasjonstiltak. Et eksempel på slik informasjon er brev utsendt fra HUNT i desember 

2012 om genetiske undersøkelser. Tilsvarende løsninger kan være aktuelle dersom den informasjon 

som tidligere er gitt om kommersiell utnyttelse eller næringslivssamarbeid i tilknytning til eksisterende 

biobanker ikke anses som tilstrekkelig. 

Kommersialiseringsforbudet 

Rapporten drøfter videre rekkevidden av kommersialiseringsforbudet i helseforskningsloven § 8, som 

sier at «Kommersiell utnyttelse av forskningsdeltakere, humant biologisk materiale og 

helseopplysninger som sådan er forbudt». Bestemmelsen bygger på Oviedo-konvensjonens artikkel 21 

(Prohibition of financial gain). 

Det er naturlig å forstå dette som et generelt prinsipp som skal hindre at forskningsdeltakere, humant 

biologisk materiale og sensitive personopplysninger blir en handelsvare. Begrepet «kommersiell 

utnyttelse» åpner for ulike tolkninger med hensyn til hvordan materialet skal brukes, mens Oviedo-

konvensjonens forbud mot «financial gain» mest naturlig må forstås som et fortjenesteforbud knyttet 

til å gjøre materiale og data tilgjengelig for andre. Hvis det lå en mulighet til økonomisk fortjeneste 

knyttet til humant biologisk materiale eller sensitive personopplysninger «som sådan», ville det kunne 

gi insentiver både for avgivere og innsamlere av slikt materiale, som ville bryte vesentlig med 

forskningsetiske prinsipper knyttet til fritt samtykke. 

Begrepet «kommersiell utnyttelse» kan språklig også tolkes som et forbud mot at materiale gjøres 

tilgjengelig for kommersielle aktører eller brukes av ikke-kommersielle aktører som utgangspunkt for 

oppdragsforskning. En slik tolkning vil imidlertid være mer restriktiv enn utgangspunktet i Oviedo-

konvensjonen, og et så vidtrekkende forbud er heller ikke nødvendig for å ivareta de underliggende 

hensyn knyttet til at det ikke skal være økonomiske insentiver knyttet til forskningsdeltakelse.  

Så lenge eventuell fortjeneste er knyttet til sluttresultater av forskningen eller tjenester knyttet til 

bearbeiding og analyse av materialet, vil utnyttelse av humant biologisk materiale og helseopplysninger 

ikke være i strid med kommersialiseringsforbudet i helseforskningslovens § 8. De som har avgitt 

materialet bør imidlertid være informert om at slikt samarbeid er aktuelt, jf det som er sagt ovenfor 

om samtykke. 

                                                             

14 NFR ledet rapport 2009: Potensial for kommersiell utnyttelse av humane biobanker  

http://www.ntnu.no/documents/15070332/0/Potensial+for+kommersiell+utnyttelse.pdf
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Effekten av bearbeiding 

I rapporten utgitt av Norges Forskningsråd, og forutgående drøftelser i NOU 2001:19 og NOU 2005:1, 

drøftes det hvordan bearbeiding av humant biologisk materiale gjør at man kan drive kommersiell 

virksomhet med utgangspunkt i biobanker, uten å komme i konflikt med kommersialiseringsforbudet. 

Drøftelsene synes imidlertid i vesentlig grad å ha fokusert på hvilke bearbeidingstiltak og investeringer 

som gjøres, og i mindre grad å ha drøftet bearbeidingens effekt på sluttresultatet. I oppsummeringen i 

rapporten (s. 19), konkluderes det eksempelvis med: 

«DNA vil være et materiale som kan underkastes svært omfattende analyser hvor tilnærmet komplett 

genetisk informasjon kan lagres som større datafiler og ikke lenger som biologisk materiale. Det er 

vanskelig å se at dette kan tilbakekalles, da det både er tilvirket i vesentlig grad og til en kostnad som 

er betydelig for den som har disponert og analysert dette materialet (biobankeier) i overensstemmelse 

med avgitt samtykke fra giver.» 

De siste årene har individets rettigheter med hensyn til behandling og håndtering av 

personopplysninger blitt vesentlig styrket, og denne utviklingen vil fortsette med ikrafttredelsen av 

personvernforordningen i mai 2018. Så lenge opplysninger kan knyttes til en bestemt person, vil det 

være å anse som personopplysninger og utløse rettigheter for den opplysningene gjelder, herunder 

rett til (under gitte forutsetninger) å få informasjon rettet eller slettet. Selv om humant biologisk 

materiale ikke i seg selv anses som personopplysninger (ref vedtak PVN 2002/8), vil individets 

rettigheter neppe være mindre vidtrekkende, i hvert fall for materiale som man kan utlede 

personopplysninger fra. 

Med dette utgangspunkt, er det vanskelig å tenke seg at man fritt skal kunne råde over humant 

biologisk materiale eller informasjon så lenge det er mulig å knytte dette til en bestemt person. At et 

individ ikke skal kunne stanse fremtidig bruk av eget DNA (uansett om det er i biologisk eller digitalt 

format), anses i hvert fall lite sannsynlig. 

I videre arbeid bør man legge til grunn at man ikke råder fritt over biologisk materiale eller informasjon 

før dette er bearbeidet så mye at det anses anonymt. 

Bruk av biologisk materiale og helseopplysninger som ikke er samtykkebasert 

Kliniske biobanker og sentrale helseregistre inneholder en stor mengde materiale som kan ha 

potensiale for utnyttelse i samarbeid med private aktører. I hvilken grad dette er mulig, vil bero på de 

lover og forskrifter som regulerer det aktuelle materiale eller opplysninger. 

I de ulike helseregisterforskrifter er det inntatt følgende bestemmelse: “Opplysninger om 

enkeltindivider som er fremkommet ved behandling av helseopplysninger etter forskriften, kan ikke 

brukes i forsikringsøyemed, av påtalemyndighet eller domstol, eller av arbeidsgivere, selv om den 

registrerte samtykker.” 

Utover dette konkrete forbudet, er det bare krav om at opplysninger ikke kan brukes til noe som er 

uforenlig med formålet med registeret, og forskning (herunder kommersiell) er et formål.  

For å få tilgang til humant biologisk materiale og/eller helseopplysninger som ikke er basert på 

samtykke, vil man trenge et behandlingsgrunnlag så lenge materialet ikke kan anses som anonymt. 

Data fra helseregistre brukes allerede i noen grad av legemiddelindustri (eksempelvis effektstudier, 

bivirkningsstudier, med kobling av NPR-data (diagnoser) mot reseptregister (forskrevet legemiddel)), 

og det er ikke formelle hinder for slik tilgang hvis man oppfyller kravene i helseforskningsloven mv.  
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Når det gjelder tilgang til humant biologisk materiale innsamlet uten samtykke, er praksis restriktiv. Det 

anses lite hensiktsmessig å utarbeide modeller for slik bruk, før man har et velfungerende system for 

bruk av samtykkebasert materiale. 

Krav til organisering – internkontroll 

For håndtering av humant biologisk materiale og sensitive personopplysninger stilles strenge krav til 

internkontroll etter helseforskningslov, helseregisterlov, personopplysingslov og tilhørende forskrifter. 

Man kan legge til grunn at de aktører som håndterer materialer og data i dag, oppfyller kravene til 

internkontroll. Hvis man etablerer nye virksomheter som ledd i kommersiell utnyttelse, må 

internkontrollsystemer imidlertid også implementeres i disse. 

Et vesentlig skille i regelverket knyttet til håndtering av humant biologisk materiale og 

personopplysninger, går mellom det å være «behandlingsansvarlig» versus å være en «behandler» av 

materiale og informasjon til et begrenset formål. Generelt vil behandlingsansvarlig ha flere 

kontrollplikter, plikt til informasjon og i økende grad dialog med deltakere/individer som materialer 

eller opplysninger stammer fra. 

For samtykkebaserte helseundersøkelser bør man ikke uten nærmere utredning gå inn på løsninger 

hvor nye aktører får selvstendig behandlingsansvar. Endringer i behandlingsansvaret vil, i henhold til 

praksis fra blant annet Datatilsynet, utløse plikt til individuell informasjon til alle berørte personer. 

Utlevering til forskere eller virksomheter i andre land vil forutsette dekkende samtykker, godkjennelser 

fra etiske komiteer og/eller Datatilsynet, og avtaler som gir tilstrekkelig kontroll med håndtering og 

bruk av materialer. Det er ikke noe generelt krav i regelverket til norsk forankring eller norsk 

prosjektleder, men slike vilkår vil kunne settes av de organer som skal godkjenne utleveringer etter den 

alminnelige vilkårslære, såfremt vilkårene er i tråd med regelverkets formål og godkjenning uten vilkår 

vil kunne avslås. 

Andre forhold 

Når det brukes statlige midler for etablering av infrastruktur som kan komme enkeltselskaper eller 

næringer til gode, kan EØS-avtalens forbud mot statsstøtte (Artikkel 61) komme til anvendelse dersom 

vilkårene er oppfylt. Ved valg av modell for kommersiell utnyttelse, vil dette måtte vurderes nærmere. 
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Vedlegg 3: Statusbeskrivelse for næringslivssamarbeid med 
utgangspunkt i norske helsedata  

HUNT Biosciences AS/Lifandis AS - erfaringer 
NTNU, Helse Midt-Norge og Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag etablerte i 2007 et offentlig eid selskap 

(HUNT Biosciences AS) som skulle fungere som kommersiell aktør for HUNT-studien. Selskapet skulle 

tilrettelegge og håndtere alle forskningsprosjekter med næringslivet. De første 2-3 årene gikk i 

hovedsak med til interne avklaringer rundt selskapets formål, vedtekter og disposisjonsavtaler, samt 

avklaringer knyttet til samtykke. Etter en kapitalutvidelse i 2012 ble det en fokusert satsing på 

internasjonal markedsføring for å nå frem på det globale markedet. I den forbindelse endret selskapet 

navn til Lifandis AS, og en nasjonal strategi med mål om å få flere (offentlige) eiere inn i selskapet for å 

utvikle en nasjonal plattform som skulle omfatte alle landets biobanker. Det lyktes imidlertid ikke, og 

til tross for god progresjon og stor interesse for mulighetene som ligger i HUNT, klarte selskapet ikke å 

bli finansielt selvbærende. På generalforsamlingen i juni 2015 vedtok derfor eierne at selskapet skulle 

avvikles. Eierne hadde i perioden 2007-2015 investert 33 millioner kroner i selskapet. Årsakene til et 

slikt utfall er sammensatte:  

• Kanskje var selskapet litt for tidlig ute. Både i forhold til fremveksten av presisjonsmedisin og 

helsedata generelt (Real World Data), men også i forhold til generell tenking på innovasjon og 

næringsutvikling i offentlig sektor 

• Selskapet var et regionalt initiativ og hvor det opplevdes som vanskelig for de andre offentlige 

aktørene å tilslutte seg en modell som ikke var finansielt bærekraftig. Konsekvensen ble at 

selskapet dermed ikke fikk tilstrekkelig kritisk masse som grunnlag for en videre satsing 

• Det tar lang tid, krever penger og personer å bygge opp et globalt nærvær og bli sett på som 

en foretrukket partner internasjonalt, og enda vanskeligere blir det når vi ikke har et stort 

eksisterende hjemmemarked  

• Lange beslutningsprosesser hos kunder (fra første kontakt til kontrakt oftest 1-2 år) 

• Uklare og skiftende forretningsplaner/-modeller 

• Fokus på inntjening og profitt for selskapet fremfor et bredere perspektiv på verdiskaping 

• Selskapet eksisterte som kommersiell aktør og et mellomledd mellom forskerne ved 

HUNT/NTNU og industriaktørene («armlengde avstand»). Dette oppsett bidro til et uheldig 

skille hvor selskapet virksomhet ikke var tydelig nok integrert i institusjonens strategier og 

forskningssatsninger 

Etter nedleggelsen av selskapets har NTNU valgt å videreføre forskningssamarbeid med næringslivet i 

en egen universitetsmodell. En forskerstilling er etablert for å vedlikeholde, ivareta og utvikle et 

forskningsrettet samarbeid med helseindustrien med utgangspunkt i HUNT.  

Andre strukturelle initiativer i Norge for å utnytte helsedata 
Når det gjelder samarbeid med næringslivet med utgangspunkt i helsedata, har ikke de andre 

helseregionene eller universitetene i Norge forsøkt tilsvarende satsning som Midt-Norge. En felles, 

nasjonal enhet med mål om økt næringslivssamarbeid har heller ikke vært forsøkt etablert, og landets 

teknologioverføringskontorer (TTOene) har så langt ikke sett det som sitt primære satsingsområde.  
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Kreftregisteret har nylig tatt grep for å synliggjøre og tilrettelegge Kreftregisteret og de underliggende 

medisinske kvalitetsregistrene for forskningssamarbeid med helseindustrien. Ressurser til en 

forskerstilling er frigjort fra annen drift i en begrenset periode for å jobbe med dette, og Inven2 er 

involvert når det gjelder avtaleverk og prising av tjenestene. 

Forskningsrådet har, gjennom sitt infrastrukturprogram, gitt støtte til flere prosjekter for å gjøre 

helseregistre og biobanker mer tilgjengelig for forskning, samt bidratt til tekniske løsninger for å ivareta 

håndtering av sensitive personopplysninger og sikre personvernet. Gjennom bevilgninger har 

kjernefasiliteter og nasjonale plattforminitiativer som Norsk Sekvenserings Senter for Persontilpasset 

Medisin (NSC-PM) og en digital satsing gjennom nettverket i Digitalt Liv Norge (DLN) blitt etablert. I 

tillegg har Direktoratet for e-helse fått i oppdrag å utarbeide referansearkitektur og tekniske 

fellesløsninger for flere lovbestemte helseregistre, blant annet for å sikre bedre utnyttelse av helsedata. 

Ved siden av hovedmålsettingen i AP8, inneholder arbeidspakken viktige delmål som er knyttet til 

klargjøring av noen utvalgte kliniske og populasjonsbaserte forskningsbiobanker i Norge. Dette arbeid 

skal gi en oversikt over selve ressursen og forskningsmiljøet, beskrive prøvehåndtering og hvordan 

fenotypiske data fremskaffes i prosjekter, samt kartlegge begrensninger for industrien knyttet til f.eks. 

samtykkene. Det skal utarbeides informasjonsmateriell til næringslivet, og deres behov skal kartlegges 

gjennom dialog. Arbeid skal i første omgang gjøres for 5-10 kliniske forskningsbiobanker (bl.a. for 

Myelomatose, Brystkreft, Prostatakreft, Primær skleroserende kolangitt) og fire helseundersøkelser 

(Janus, MoBa, HUNT og Tromsøundersøkelsen). Denne type kartlegging og klargjøring av biobankene 

representerer et nødvendig første skritt for å kunne inngå samarbeid med næringslivet og 

helseindustrien spesielt. 
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Vedlegg 4: Offentlige-private initiativer og tilrettelegging i andre land 
Finske styremakter har igangsatt et arbeid for en nasjonal, koordinert satsing på bedre utnyttelse av de 

finske biobankene til forskning og innovasjon. En ekspertgruppe har utredet området og anbefaler 

etableringen av et foretak (samvirkemodell) med en daglig leder og et styre hvor alle 

biobanker/institusjoner er representerte. Foretaket, Biobank Finland Joint Operator, vil representere 

Finland i biobankrelaterte aktiviteter, ivareta legale forhold og personvern. Den enkelte biobank vil 

fortsatt operere på egen hånd mht daglige drift og håndtering av prøver og tilknyttede data, men vil 

være underlagt standardisering og harmonisering mht IT-systemer og tekniske og utstyrsmessige 

forhold, som gjøres felles for alle biobanker. Det nasjonale foretaket vil ha ansvar for disse oppgavene 

samt være en felles datautleveringsenhet og med standardisert prispolicy. Selskapet skal også håndtere 

henvendelser fra industriaktører og sørge for et profesjonelt mottaksapparat. Det finske helse- og 

omsorgsdepartementet har nylig gitt konsulentfirmaet Deloitte i oppdrag å utrede Biobankforslaget 

videre og se det i sammenheng med andre viktige finske initiativer, slik som opprettelse av et finsk 

genom senter samt et «comprehensive cancer center». Den finske regjeringen har investert 17 MEuro 

i disse tre initiativene 

Storbritannia har, i regi av den offentlige helsetjenesten (NHS), igangsatt det de kaller 100 000 

Genomes Project. Her skal 100 000 genomer fra ca. 70 000 briter med kreft, infeksjonssykdommer og 

sjeldne sykdommer, samt familiemedlemmer, helgenomsekvenseres. For å drive prosjektet er 

Genomics England opprettet som et eget statsforetak som sorterer direkte under helsedepartementet. 

Det er lagt til rette for at dataene som genereres kan brukes til forskning. Videre er Genomics Expert 

Network for Entreprises (GENE) Consortium etablert for å samarbeide med industripartnere, og dette 

finnes nærmere beskrevet i "Framework for Industry Engagement"15. Genomics England har som uttalt 

mål å kick-starte en genomisk industri i Storbritannia, og tiltrekke seg internasjonal helseindustri til å 

investere i landet. 

Storbritannia har også, via Innovate UK, igangsatt det de kaller et Catapult program. Målet er å 

stimulere til øket innovasjonstakt og industrisamarbeid med utgangspunkt i de beste forskermiljøene i 

Storbritannia. Catapultene fungerer som ikke kommersielle (not-for-profit), selvstendige enheter. 

Under Catapult-programmet er Precision Medicine Catapult (PMC) etablert, og har som visjon at 

Storbritannia skal være en global leder innenfor presisjonsmedisin. PMC skal være en tilrettelegger og 

brobygger slik at innovasjon og industripotensialet innenfor presisjonsmedisin realiseres og gjennom 

dette bygge helsenæring i landet. PMC bygger på å løfte frem de beste forskermiljøene (centres-of-

excellence) innenfor presisjonsmedisin. 

På Island ble deCODE genetics ble kjøpt opp av det amerikanske legemiddelfirmaet Amgen i desember 

2012, og er nå et hel-eiet datterselskap til Amgen. Amgen har i de siste årene investert betydelige 

summer i deCODE, f.eks. i maskinpark for sekvensering og ressurser til tolkning av data. deCODE 

opererer tilsynelatende på egen hånd, og selskapet bidrar til mange akademiske prosjekter og har 

levert en rekke fremragende publikasjoner de senere år. Amgens fortrinn ligger i at de blir 

forhåndsvarslet om interessante funn som fremkommer i deCODE forskningsaktiviteter, noe som gir 

                                                             

15 Genomics England - Working with Industry     

https://www.genomicsengland.co.uk/working-with-industry/
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Amgen tidsmessige og kunnskapsmessige fortrinn. Amgen kan også gjøre genetiske oppslag på det 

tilgjengelige datasettet for å validere funn fra egen forskning. 

I USA har Precision Medicine Initiative (PMI) fått stor oppmerksomhet internasjonalt etter lanseringen 

av President Obama i januar 2015. I PMI, som ledes av NHI, skal en million amerikanere rekrutteres til 

en nasjonal populasjonsbasert kohorte med innsamling av fenotypiske data, biologiske prøver og 

omics-baserte analyser. Det er fortsatt lenge til PMI vil være aktuell for reelle forskningsprosjekter, 

men USA har en sterk innovasjonskultur, en betydelig helseindustri og en lang tradisjon for samarbeid 

mellom akademia og industri. Kompetanse som sitter i private selskaper som f.eks. GoogleX og flere 

biotek- og legemiddelselskaper er trukket inn i arbeidet med å utforme PMI prosjektet. 

I tillegg til initiativene beskrevet over, er andre større offentlige-private samarbeid (public-private 

partnership; PPP) i vekst. Eksempelvis er verdens største PPP, Innovative Medicine Initiative (IMI), 

finansiert med halvparten hver fra henholdsvis EU kommisjonen og den europeiske 

legemiddelindustrien (EFPIA).  

Ved siden av PPP er flere rene private initiativer igangsatt med mål om å etablere store 

populasjonsbaserte kohorter som kan brukes i forskning og innovasjon. Craig Venters Human Longevity 

Inc. er et selskap som tilbyr analyse og fortolkning av genetiske data på oppdrag fra industrien og har 

en egen database med ti-tusentalls deltagere. 23andMe er et selskap som tilbyr genetisk screening og 

opplysninger om eget opphav direkte til forbrukere verden over. Omtrent 80% av deltakerne i 

23andMe (av totalt over 1 million) har samtykket til at prøven og tilhørende selvrapporterte data kan 

brukes til forskning. 23andMe har inngått flere store forskningssamarbeid med internasjonal 

legemiddelindustri, men har i det siste endret sin strategi mot å bli et mer rendyrket selskap for selv å 

finne nye legemiddelkandidater. Et tredje eksempel er Regeneron som har et utvidet samarbeid med 

Geisinger Health (Health Management Organisation) i USA. Det er ventet at flere slike private initiativer 

vil se dagens lys, en trend som vil bli ytterligere forsterket dersom ikke offentlige biobanker legger 

bedre til rette for samarbeid med næringslivsaktører. 
 


