
   

Innspill HelseOmsorg21 
Næringsutvikling 

 
Sammendrag 
 
Oslo Cancer Cluster takker for muligheten til å gi innspill til Forskningsrådets satsing: 
HelseOmsorg21.  
 
Oslo Cancer Cluster ønsker å fremme behovet for å satse på bioteknologisk forskning og 
utvikling som er knyttet til den store folkesykdommen kreft, samt behovet for å styrke 
kommersialiseringen av norsk bioteknologisk forskning og utvikling generelt.  
 
Årsaken til at det er særlig satsing på kreftforskning og uvikling samt kommersialisering vi vil 
fremme, er fordi dette er områder der Norge er langt framme, der vi har kompetanse og 
ekspertise, samt der eksisterende infrastruktur kan utnyttes og utvikles. Temaet kreft og 
kommersialisering innebærer en rekke muligheter for samarbeid og koordinering av norsk 
bioteknologi på tvers av sektorer, mellom akademia og næringsliv, og mellom samfunnsfaglige 
og teknologiske fagmiljøer.  
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Hovedbilde av dagens kunnskapsstatus og situasjon:  
- Styrker og svakheter/mangler i dagens system. Maksimum 2500 tegn. 
 
Kreftforskning og utvikling er bioteknologiske FoU-områder der Norge er i internasjonal front, 
basert på flere styrker;  
 

Kreftforskning er et sterkt forskningsfelt med lange tradisjoner i Norge. Radiumhospitalet har 
en lang tradisjon innen grunnforskning og klinisk initiert forskning. Oslo universitetssykehus 
er i dag et Comprehensive Cancer Center med spesialiserte fagfolk innen alle kreftområder 
og behandlingsmetoder.  
 
Norge har en unik ressurs i Kreftregisteret, en av verdens største og eldste kreftregister, og i 
biobankene. Norge har en pasientpopulasjon som muliggjør langtidsoppfølging. 
 
Norsk kreftforskning er en kunnskapsbasert vekstnæring med stort globalt potensial som kan 
vise til flere internasjonale suksesser som Algeta og Photcure, begge er spin-off bedrifter fra 
fremragende, norsk forskning og har produkter på verdensmarkedet. Samtidig er det en 
sterk underskog av små biomedisinske selskap også spunnet ut fra norsk kreftforskning. 
 
På kreftfeltet er legemiddelindustrien i ferd med å endre seg strukturelt; Den enorme 
kunnskapsøkningen som har funnet sted de senere år innebærer en mer kompleks 
sykdomsforståelse og mer målrettet medisin (”targeted therapy”). I tillegg er immunonkologi i 
sterk vekst. Det norske kreftmiljøet er spesielt sterke innenfor immunonkologi, med 
akademiske miljøer i verdensklasse og norske biotekselskaper som har vært tidlig ute med å 
utvikle denne type produkter. 
 
En trend som virker positivt på norske biotek-bedrifter er at de multinasjonale 
legemiddelselskapene i større grad satser på å skape partnerskap om FoU med biotek-
selskap, i stedet utvikling internt i egne FoU-avdelinger. Norge har en biomedisinsk næring 
basert på små, innovative biotekselskaper, og dermed et potensielt fortrinn i en slik kontekst. 
 
Norge har et godt utbygget virkemiddelapparat og en uttalt satsning på klynger og nettverk 
som Oslo Medtech, Nansen Neuroscience Network og Oslo Cancer Cluster. 

 
Ved å utnytte norske fortrinn og bevare og utvikle eksisterende kompetanse, kan vi realisere et 
stort uforløst næringspotensial innen kreft og bioteknologi. Vi kan utvikle fremtidens 
kreftdiagnostikk og legemidler i Norge gjennom en sterk og målbevist satsing på biotek og 
helseindustri. Dette fordrer at næringspolitikken imøtekommer svakheter/mangler i dagens 
system; 
 

Det offentlige virkemiddelapparatet er velutviklet, men er ikke godt nok tilpasset biotek 
bransjens behov, blant annet med tanke på den langsiktigheten næringslivet på 
helsefeltet trenger. 
 
Det er en kritisk mangel på såkornmidler og kapital i påfølgende utviklingsfaser, samt en 
mangel på kompetanse og interesse for feltet fra private investorer. Dette medfører at det 
etableres færre norske oppstartsselskap enn det er potensial for. TTOene etablerer for få 
selskap og for mange potensielle ideer blir lisensiert ut i stedet.  
 
Det er behov for økt klinisk forskningsaktivitet innen kreftfeltet, både en økt andel tidlig 
fase utprøvende behandling (fase I-II) og økt deltagelse i store, multinasjonale, kliniske 



HelseOmsorg21  

 3 

legemiddelutprøvninger. Dette er avgjørende for at Norge skal være konkurransedyktig 
innen klinisk utprøving, for å kunne tilby norske kreftpasienter behandling på høyde med 
det beste internasjonalt og for kunnskapsoverføring for helsepersonell. Uten en bedre 
tilrettelegging for klinisk utprøvning, vil Norge miste grunnlaget for å opprettholde 
kvaliteten på morgendagens kreftbehandling og for å skape en vekstnæring innen biotek. 
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Vurderinger:  
- Utfordringer og muligheter inkludert besvarelse av evt. konkrete spørsmål på området. 
Maksimum 2500 tegn. 
 
Oslo Cancer Cluster ønsker å fremme behovet for å satse på bioteknologisk forskning og 
utvikling som er knyttet til den store folkesykdommen kreft, samt behovet for å styrke 
kommersialiseringen av norsk bioteknologisk forskning og utvikling generelt. Årsaken til at det er 
særlig satsing på kreftforskning og uvikling samt kommersialisering vi vil fremme, er fordi dette 
er områder der Norge er langt framme, der vi har kompetanse og ekspertise, samt der 
eksisterende infrastruktur kan utnyttes og utvikles. Temaet kreft og kommersialisering innebærer 
en rekke muligheter for samarbeid og koordinering av norsk bioteknologi på tvers av sektorer, 
mellom akademia og næringsliv, og mellom samfunnsfaglige og teknologiske fagmiljøer.  
 
Ved å utnytte norske fortrinn og bevare og utvikle eksisterende kompetanse, kan vi realisere et 
stort uforløst næringspotensial innen kreft og bioteknologi. Vi kan utvikle fremtidens 
kreftdiagnostikk og legemidler i Norge gjennom en sterk og målbevist satsing på biotek og 
helseindustri. For å bygge en bærekraftig næring innen bioteknologi trengs det en helhetlig og 
langsiktig næringspolitikk, og det er avgjørende at næringspolitikken og helsepolitikken sees i 
sammenheng.  
 
Biotek er en spesiell bransje med stort kapitalbehov, høyt kompetansebehov og lang 
utviklingstid. I tillegg er det en tverrfaglig bransje som krever høykompetanse fra en rekke ulike 
sektorer.  
 
En av de største utfordringene er per i dag mangelen på risikokapital i form av såkorn og 
venture. Det offentlige virkemiddelapparatet som skal bistå fra forskningsidé til ferdig produkt, 
mangler en helhetlig tilpasning til bioteksektoren. Biotekedriftene faller ofte utenom eller mellom 
programmer og offentlige støtteordninger. Heller ikke heldig at mange støtteordninger er 
distriktsfokuserte – da biotek utvikles rundt universiteter. Virkemiddelapparatet og 
skattesystemet bør brukes mer effektivt for å avhjelpe denne kapitalmangelen. Dette må gjøres 
ved å sikre at statlige virkemidler når frem til sektoren samt stimulere til økte private 
investeringer. 
 
Videre er klinisk utprøvning av nye kreftlegemidler et område som gir direkte økonomisk bidrag 
og verdiskapning til helsevesenet, pasienter og institusjoner, og det et behov for økt klinisk 
forskningsaktivitet innen kreftfeltet i Norge. Klinisk forskning og utprøvende kreftbehandling er 
avgjørende for at Norge skal opprettholde kvaliteten på helsetjenesten også i fremtiden. 
Modellen for kliniske utprøvning i helseforetakene har ikke vært optimal og manglende 
utprøvende behandling gjør at kreftpasienter får for sen tilgang på nye kreftlegemidler og 
behandlingsmetoder. Det er et behov for en bedre tilrettelegging av og satsning på infrastruktur 
for klinisk utprøvning. 
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Målsettinger: 
- Identifisere konkrete mål det er ønskelig å oppnå. Maksimum 2500 tegn 
 
- Norge skal bli et av de mest innovative landene i Europa (jamnfør politisk plattform per 7. 
oktober). 
 
- Oslo Cancer Cluster har ambisjon om å skape et av Europas ledende miljøer for forskning, 
utdanning og utvikling innen kreft gjennom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark.  
 
- Norge skal utvikle kreftlegemidler og diagnostikk mye raskere og mer kostnadseffektivt enn i 
dag. 
 
- Det skal etableres en nasjonal infrastruktur som gjør at kreftforskning prioriteres. 
 
- Kliniske utprøvninger skal inngå som en del av behandlingstilbudet til norske kreftpasienter. 
 
- Kliniske utprøvninger innen onkologi skal med i prioriteringsforskriften. 
 
- Kreftpasienter skal få lik og raskere tilgang til ny kreftbehandling. (jamnfør. Politisk plattform 
per 7. oktober: ”Regjeringen vil sikre pasientene rask tilgang til nye og effektive legemidler”.)  
 
- Antall selskapsetableringer fra TTOene skal stå i forhold til F&U investeringene. 
 
- Det skal etablere et SFI innen klinisk forskning for å få et konkurransedyktig partnerskap 
mellom akademia, offentlig helsevesen og privat næringsliv. 
 
- Det skal etablere et SFI innen immunonkologi. 
 
- Norsk kreftforskning skal tiltrekke utenlandsk kapital og utenlandske bedrifter i større grad enn i 
dag. 
 
- Norsk kreftforskning skal tiltrekke seg utenlandsk høykompetent arbeidskraft. 
 
- Næringsklynger og – nettverk som Nansen Neuroscience Network, Oslo Medtech og Oslo 
Cancer Cluster skal styrkes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HelseOmsorg21  

 6 

Anbefalinger og forslag til tiltak: - Maksimum 2500 tegn. 
Hvordan skape internasjonale vekstbedrifter av norsk kreftforskning 
 
Innovasjon og kapitaltilgang  
 
Virkemiddelapparatet og skattesystemet bør brukes mer effektivt for å avhjelpe kapitalmangelen 
innen bioteksektoren. Dette må gjøres ved å sikre at statlige virkemidler når frem til sektoren 
samt stimulere til økte private investeringer.  
 
Forslag til tiltak; 

 Gjennomgå virkemiddelapparatet for innovasjon og videreutvikle virkemidlene med 
høyest innovasjonseffekt.  

 Videreutvikle Innovasjon Norge som organisasjon. De landsdekkende ordningene 
som forvaltes av Innovasjon Norge bør prioriteres.  

 Styrke grunnlaget for basal-, og translasjonsforskning. Det er helt avgjørende å ha en 
kultur for translasjonsforskning, og samtidig bevare en fri basalforskning for å få opp 
de gode ideene. Kreftforskningen må omfattes av et system for å sikre overføringen 
til anvendt forskning, blant annet burde FORNY-programmet styrkes.  

 Bruke næringsklynger som drivkraft for innovasjon, spesielt ved å satse på 
Norwegian Centres of Expertise (NCE-programmet) og fremme fremragende 
forskningsmiljøer ved å starte opp flere Global Centres of Expertise. 

 Styrke TTO funksjonen. TTO funksjonen skal stimulere til flere oppstartsselskap. 
Norges største TTO rapporterte i 2012 om 30 nye lisensieringer, men etablerte bare 
ett selskap. Bakgrunnen for dette er manglende utsikter til kapital for nye selskaper. 
Hvis ikke dette bildet endres, evner man ikke å nå visjonen om økt verdiskapning 
basert på medisinsk helseforskning. 

 Stimulere til mer forskning i næringslivet og sterkere samhandling med akademia, 
blant annet gjennom å bedre Skattefunn og gaveforsterkningsordningen, og 
utvide/styrke Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og nærings-PhDer.  

 Styrke IFU/OFU-ordningen.  

  

Videre kan Såkornfondene bidra til å få opp kompetansen hos privat kapital ved å investere i 
tidlig fase. Såkornfondene har siden 2011 ikke hatt mulighet til å foreta nyinvesteringer, og av de 
fire landsdekkende såkornfondene har bare ett fond investert opptil 50 % i biomedisin. 
Etablering av nye såkornfond pågår.   

 

Forslag til tiltak; 

 Forbedre tilgangen til statlig pollen- og såkornkapital og legge til rette for at 
organisasjonene som forvalter tiltakene kan plasseres i universitetsbyer.  

 Såkornfond for biomedisin - det er helt avgjørende for næringsvekst på helseområdet at 
minst ett av de nye såkornfondene dekker biomedisin.  

 Øke midlene til såkornfondene for å videreutvikle nye bedrifter og innovasjoner.  
 
Klinisk utprøvning av kreftlegemidler 
 
Det er behov for økt klinisk forskningsaktivitet i Norge, dette er bl.a. understreket i Nasjonal 
helse og omsorgsplan og i St.meld. 10 om Kvalitet og Pasientsikkerhet. 
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Forslag til tiltak; 

 Etablere et Nasjonalt kompetansesenter for klinisk kreftforskning. 

 Etablere et SFI innen klinisk forskning for å få et konkurransedyktig partnerskap mellom 
akademia, offentlig helsevesen og privat næringsliv. 

 Opprette et nasjonalt kreftmedisinfond for å sikre lik og raskere tilgang til nye, godkjente 
kreftmedisiner. 

 Sikre bedre finansiering av utprøvende behandling. 

 Kliniske utprøvninger skal inngå som en del av behandlingstilbudet til norske 
kreftpasienter. 

 Inkludere klinisk utprøvning i prioriteringsforskriften 

 
 
 
 
 


