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Sammendrag
En tredjedel av verdens befolkning mangler i dag tilgang på helt nødvendige medisiner.
Offentlig finansiert forskning er grunnlaget for store deler av utviklingen av medisiner,
gjennom lisensiering av forskningsresultater. Rapporten evaluerer eksisterende ordnin
ger for salg av lisenser fra norske universiteter og høyskoler, for å sikre at disse best
mulig kommer til nytte for mennesker i lav- og mellominntekstland.
Norske universiteter og teknologioverføringskontorers (TTOers) håndtering av medi
sinske patenter kan bidra til å sikre tilgang på medisiner, gjennom å legge til rette for
utvikling av billigere kopimedisiner for markeder. Selv om internasjonalt regelverk til
en viss grad åpner for lovlig utvikling og distribusjon av kopimedisiner, er håndhevelse
av patentrettigheter fortsatt til hinder for tilgang på medisinsk behandling for deler av
verdens befolkning.
Etisk lisensiering innebærer at medisinske patenter håndteres slik at de ikke hindrer
produksjon av kopimedisin eller videre medisinsk forskning. Etisk lisensiering alene er
langt fra tilstrekkelig til å sikre at befolkningen i lav- og mellominntektsland får den me
disinske behandlingen de trenger, men tiltaket vil styrke eksisterende norske satsnin
ger på å løse globale helseutfordringer. Etisk lisensiering er i tråd med norske politiske
målsetninger for forskning, innovasjon og global helse, og kan gi Norge en mer helhetlig
politikk på disse områdene. Legemiddelmarkedene i lav- og mellominntektsland er så
små at tillatelser til å produsere kopimedisin i de fleste tilfeller ikke vil føre til store
inntektstap.

Sammendrag
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Nasjonale retningslinjer
Norske universiteter har i dag ulike retningslinjer for lisensiering av medisinske
forskningsresultater. Mens Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen har retningslin
jer for å sikre at lisensiering av medisinske patenter tillater produksjon av kopimedisin i
lav- og mellominntektsland, har andre universiteter i dag ikke slike retningslinjer. Mens
Universitetet i Bergen peker på ansvaret for at forskning skal komme samfunnet til gode,
i begrunnelsen for å innføre etiske retningslinjer, peker rammeavtalen mellom Norges
teknisk-naturvitenskapelige universtitet og NTNU Technology Transfer AS på aksjeloven
for å begrunne at lisensiering av forskning skal skje til markedspris. NTNUs regler for
immaterielle rettigheter presiserer at universitetets forskning og immaterielle rettighe
ter skal komme samfunnet til gode. Like fullt kan kommersialisering av medisinsk tek
nologi etter rene bedriftsøkonomiske prinsipper, slik det legges opp til ved NTNU, føre til
at medisinsk teknologi som har potensial til å redde liv i lav- og mellominntektsland ikke
blir tilgjengelig i disse landene. Ved å innføre etiske retningslinjer for lisensiering av all
medisinsk forskning ved norske universiteter, er det mulig å sikre at patentrettigheter
ikke hindrer produksjon av kopimedisin i lav- og mellominntektsland.
Større åpenhet rundt lisensieringspraksis
Universitet i Bergens etiske prinsipper for etisk lisensiering er offentlig tilgjengelig, men
ikke klare nok til å gi innsikt i hvordan de anvendes i praksis. Universitet i Oslos retnings
linjer for rettferdig lisensiering er ikke offentliggjort av kommersielle hensyn. Ved beg
ge universiteter er det teknologioverføringskontorer som har ansvar for å følge opp de
etiske retningslinjene. Intervjuer med teknologioverføringskontorene i Oslo og Bergen
tyder på at det jobbes godt med å sikre at befolkningen i lav- og mellominntektsland får
tilgang på medisinsk forskning.
Sammen med den begrensede evalueringen av lisensieringspraksisen ved teknolo
gioverføringskontorene i Oslo og Bergen som gis i denne rapporten, taler TTOenes spesi
aliserte kompetanse på håndtering av immaterielle rettigheter for at TTOene er velegnet
til å implementere etisk lisensiering. En grundigere evaluering av lisensieringspraksi
sen ved TTOene kan sammen med økt offentliggjøring av informasjon om praksisen, bi
dra til å sikre at norsk medisinsk forskning bidrar best mulig til å løse helseutfordringer
i lav- og mellominntektsland.
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Anbefalinger
•

Norske universiteter uten etiske retningslinjer for lisensiering av
medisinsk forskning bør innføre slike retningslinjer.

•

Nasjonale myndigheter bør sikre at etiske retningslinjer for lisensiering
av medisinsk forskning innføres ved samtlige norske universiteter.

•

Regjeringen bør arbeide for god oppfølging av målsetningene for
etisk lisensiering. En nasjonal evaluering etter implementering av
retningslinjer ved alle norske universiteter vil kunne bidra til å sikre god
lisensieringspraksis i Norge.

•

Økt åpenhet om retningslinjene og implementeringen av disse vil også
kunne bidra til å sikre god lisensieringspraksis i Norge, ved å gjøre det
mulig for sivilsamfunnsaktører å etterprøve praksisen.

Changemakers forslag:
Norske universiteter må stille krav til at lisenser som kjøpes av farmasøytiske
selskaper fra norske universitet skal tilgjengeliggjøres for produsenter som
lager kopimedisiner i lav- og mellominntektsland, slik at fattige mennesker kan
få tilgang på medisinene. Norske universiteter bør også ha et felles regelverk
som sikrer åpenhet rundt lisensieringsprosessen.

Sammendrag
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INNLEDNING
Nyskapende medisinsk forskning kan redde menneskeliv over hele ver
den. Det nåværende systemet for medisinsk forskning lykkes ikke bestan
dig like godt med å redde menneskeliv i lav- og mellominntektsland. En
viktig årsak til dette problemet er den nåværende modellen for forskning
og utvikling (FoU) av medisinsk behandling. Det er flere aspekter ved det
nåværende systemet for FoU som bidrar til at det livreddende potensialet
i ny medisinsk forskning ikke blir utnyttet for store deler av verdens be
folkning. Et av disse aspektene er håndtering av immaterielle rettigheter.
Rapporten diskuterer et forslag fra Changemakers kampanje «Fritt for
medisin!» som tar sikte på å sørge for at offentlig finansiert medisinsk
forskning i Norge bidrar best mulig til å løse helseutfordringer i lav- og
mellominntektsland.
Den første delen av rapporten gir en kort innføring i hvordan patenter
kan hindre tilgang på legemidler i lav- og mellominntektsland. Videre
diskuterer rapporten hvordan universitetene gjennom aktiv håndtering
av patentrettigheter kan bidra til å sikre tilgang på billige medisiner i lavog mellominntekstland. Forslaget diskuteres deretter i norsk kontekst.
Eksisterende regelverk og lisensieringspraksis ved UiO, UiB og NTNU,
norske politiske målsetninger som er relevant for tiltaket, samt fakta om
norsk medisinsk forskning og utvikling danner grunnlaget for diskusjon
av forslaget. Avslutningsvis diskuteres potensielle negative konsekven
ser av forslaget.

Innledning
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I. PATENTER OG UTVIKLING AV MEDISINER
Begrunnelsen for dagens patentsystem for medisinsk
forskning er at det bidrar til å stimulere til nyskapning av
medisin. Siden utvikling av medisiner er dyrt, tar lang tid
og ikke nødvendigvis lykkes, er det risikabelt å investere i
å utvikle ny medisin. Dersom investorer som satser store
summer på utvikling av nye medisiner skal tjene penger,
må medisinene som utvikles koste mye. Utgifter til utvik
ling av selve medisinen, samt mislykkede forsøk på å ut
vikle andre medisiner, skal tjenes inn igjen. Dersom det
ikke var reguleringer ville det imidlertid være vanskelig
for investorer å sette prisen så høyt at de profitterte på å
investere i utvikling av medisin. Andre vil ha insentiver til
å kopiere medisinen, og begynne å selge den billigere enn
det utvikler kan gjøre, siden kopister slipper å betale for
utvikling av medisinen. Derfor ville et uregulert marked
for utvikling, produksjon og salg av medisiner gitt mindre
utvikling av nye medisiner enn det som er ønskelig.

Utviklingen av det nå
værende patentsystemet
I.A.

Det nåværende globale patentsystemet er relativt nytt.
TRIPS-avtalen (The Agreement on Trade-Related Aspects
of Intellectual Property Rights) ble vedtatt i 1995 og im
plementert i 2000.2 Denne avtalen krevde at alle WTOmedlemmer gir patenter på minimum 20 år for nye medi
siner. Før TRIPS ble det ikke utdelt patenter på legemidler
i mange lav- og mellominntektsland. Dermed kunne pro
dusenter av kopimedisin operere fritt i disse landene, noe
som førte til lave priser på medisin. Et eksempel som bi
dro til å tydeliggjøre denne effekten av TRIPS, var et søks
mål opprettet av 39 legemiddelselskaper mot Sør-Afrika i
1998. En ny legemiddellov skulle blant annet sørge for økt
tilgang på billige medisiner. Legemiddelselskapene argu
menterte for at loven var uforenlig med TRIPS. Offentlig
press førte til at søksmålet ble trukket tilbake.
2   De neste avsnittene bygger på Ellen‘t Hoen (2016) Private
Patents and Public Health: Changing Intellectual Property
Rules for Access to Medicines. For den interesserte leser gir
denne boken en mye grundigere innføring i det internasjonale
patentsystemet og TRIPS enn det som gis her.
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Patentsystemet forsøker å løse denne markedssvikten og
sørge for at systemet for FoU av medisiner er innrettet på
en best mulig måte for samfunnet. Oppfinnere av nye me
disiner kan søke om patenter som gir enerett til kommer
siell utnyttelse av oppfinnelsen for en begrenset periode.
Enerett til kommersiell utnyttelse muliggjør monopol. Et
marked med monopol gjør det mulig for monopolisten å
sette prisen høyere enn i et marked med fri konkurranse.
Derfor får færre råd til legemidler under monopol.
Etter at en patent på et legemiddel er utløpt, kan andre
produsere samme medisin. Slike medisiner kalles ko
pimedisin, eller generika. Konkurranse som en følge av
produksjon av kopimedisin fører vanligvis til store prisfall
kort tid etter at monopol på produksjon av medisinen ut
løper. Så lenge monopolet varer kan imidlertid høye priser
føre til at befolkningen i lav- og mellominntektsland ikke

Samtidig arbeidet WHO og andre aktører for å hin
dre at TRIPS skulle begrense tilgangen på medisiner. I
2001, ett år etter implementeringen av TRIPS ble Dohaerklæringen om TRIPS vedtatt. Denne erklæringen inne
holdt modifiseringer av TRIPS for å sikre tilgang på me
disiner, og anerkjente at det nye patentsystemet kunne
hindre tilgang på nødvendig medisinsk behandling. Blant
de nye virkemidlene som ble innført var tvangslisensie
ring og parallell import. Disse virkemidlene gjør det mulig
for stater å lisensiere eller importere nødvendig medisin,
uten tillatelse fra dem som har patent på medisinen.
Doha-erklæringen har bidratt til å sørge for at billige
aids-medisiner er tilgjengelig for verdens befolkning.
Mulighetene TRIPS og Doha-erklæringen gir for å sørge
for tilgang på billige medisiner blir imidlertid ikke utnyttet
fullt ut. Patentbeskyttelsen i en rekke regionale handels
avtaler, samt press fra EU og USA fører til at mange medi
siner fortsatt er svært dyre i lav- og mellominntektsland.
Patenter er fortsatt til hinder for tilgang på medisin.
En rapport fra The Commission on Intellectual Property
Rights, Innovation and Public Health (CIPIH), nedsatt
av WHO for å blant undersøke effektene av patenter og
TRIPS fra 2006, fastslo at patentsystemet som ble innført
med TRIPS ikke lyktes med å gi insentiver til utvikling
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har råd til medisinen. Det kan føre til at medisiner som
kunne reddet liv i dag først blir tilgjengelig for befolknin
gen utenfor de rikeste landene lang tid etter at de har blitt
satt i produksjon.
Oppfinnere av nye medisiner kan sikre at flest mulig får
tilgang på behandlingen så raskt som mulig, ved å velge
ulike strategier for kommersiell utnyttelse i ulike land.
Det er mulig å opprette monopol på salg og produksjon
av det nye legemiddelet i høyinntektsland, men samtidig
tillate produksjon og salg av kopimedisin i lav- og mello
minntektsland. For å være sikre tilgang på kopimedisiner
i lav- og mellominntektsland må imidlertid oppfinneren
håndtere patentrettighetene ut fra denne målsetningen.
Et eksempel som kan illustrere hvordan det livredden
de potensialet til nyskapende medisin ikke nødvendigvis

blir realisert uten aktiv håndtering av patentrettigeter,
er aids-medisinen Stavudine. Bristol-Meyers Squibb fi
nansierte forskning ved Yale som bidro til å utvikle den
banebrytende aids-medisinen. Medisinen ble patentert
av Yale og lisensiert til Bristol-Meyers Squibb. BristolMeyers Squibb fikk gjøre som de ville med rettighetene til
medisinen, og tok patent på den i mange høyinntektsland.
Bristol-Meyers Squibb tok imidlertid også patent på
medisinen i Sør-Afrika. Dette førte til at medisinen ble for
dyr for svært mange i det aids-rammede Sør-Afrika, som
trengte medisinen sårt. Etter press fra forskere, Leger
Uten Grenser og en gruppe Yale-studenter som dannet
interesseorganisasjonen Universities Allied for Essential
Medicines (UAEM), tillot Yale og Bristol-Meyers Squibb i
2001 salg av kopimedisin i Afrika sør for Sahara. Dette før
te til en sterk prisreduksjon på legemiddelet.1

1   WHO (2012): 187, Universities Allied for Essential Medicines (2016)

av medisinske produkter
for markedene i lavinn
tektsland. Den lave beta
lingsevnen i utviklingsland
fører til at det investeres
mye mer i sykdommer
som rammer befolknin
gen i høyinntektsland enn
sykdommer som i stor
grad rammer befolknin
gen i lav- og mellomin
ntektsland.3 Dermed vil
patentsystemet føre til
en ulempe i form av dy
rere medisiner for lav- og
mellominntektsland, uten
kompensasjon gjennom
økt innovasjon av medi
siner mot mange av syk
dommene som rammer
befolkningen i disse lan
dene hardest.

Foto: WTO

Doha-erklæringen fra 2001
har bidratt til å sørge for at
billige aids-medisiner er til
gjengelig for verdens befolk
ning. �

3   Changemakers forslag om å støtte et fond for utvikling av
viktige, men ulønnsomme medisiner kan bidra til å løse dette
problemet. Den interesserte leser henvises til rapportene
utarbeidet for WHO av CEWG og CIPHI.

I. En kort innføring i patenter og utvikling av medisiner
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I.B.

lisensieringsmodeller fra ulike retningslinjer og håndbø
ker for etisk lisensiering gir imidlertid et godt fundament
for utøvelse av etisk lisensiering i praksis.

Etisk lisensiering av medisinsk forskning tar sikte på å
løse prisproblemet forårsaket av det globale patentsys
temet. Dette gjøres ved at oppfinner tar ansvar for å sikre
at patenter ikke hindrer kopimedisinproduksjon. Gjennom
å stille krav for bruk av et patent kan oppfinnere sikre at
hindringer mot kopimedisinproduksjon som streng pa
tentlovgivning i bilaterale og regionale handelsavtaler
ikke stopper produkter basert på deres egen patent. De
neste avsnittene gir en kort innføring i etisk lisensiering.

Ikke-statlige organisasjoner som Leger Uten Grenser
og UAEM har vært viktige pådrivere for at universiteter
innfører lisensieringspolitikk som tillater produksjon av
kopimedisin i lav- og mellominntektsland. I dag har en
rekke amerikanske og europeiske universiteter etiske
retningslinjer for lisensiering som skal sikre at patentret
tigheter ikke hindrer tilgang på medisiner i lav- og mel
lominntektsland. I Norge har Universitetet i Bergen og
Universitetet i Oslo innført etiske retningslinjer for lisen
siering etter påtrykk fra UAEM-Norge.

Det finnes en rekke ulike retningslinjer for etisk lisensie
ring av medisinsk forskning.4 Noen av disse retningslin
jene, som Philadelphia-konsensuserklæringen, omfatter
også andre tiltak enn lisensiering for å sikre tilgang på
medisiner i lav- og mellominntektsland, som økt satsning
på å utvikle medisin mot neglisjerte sykdommer.5 To mål
setninger går igjen i lisensieringsdelene av de etiske ret
ningslinjene. Den første målsetningen er at teknologiver
føringsavtaler skal sørge for tilgang på billige medisiner
i lav- og mellominntektsland. Den andre målsetningen
er å sørge for at teknologioverføring ikke hindrer videre
forskning og utvikling av legemidler.
Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) er en
ledende sivilsamfunnsaktør i utvikling av etiske retnings
linjer for lisensiering. I sin siste anbefaling til retningslin
jer for rettferdig lisensiering, peker UAEM blant annet på
at deling av datamateriale fra kliniske studier og åpenhet
om lisensieringspraksis som viktige prinsipper. UAEM pe
ker også på at det å la være å ta patent på medisinske opp
finnelser ofte ikke er tilstrekkelig for å sikre tilgang i lavog mellominntektsland. Dersom oppfinnelsen sammen
med andre patenter senere danner grunnlag for et lege
middel, kan håndhevelse av de andre patentene hindre til
gang på legemiddelet. Videre er det nødvendig å vurdere
hvordan man kan sikre tilgang på kopimedisin fra lisens
avtale til lisensavtale, da enhver lisens er unik.6 Derfor er
retningslinjer alene ikke tilstrekkelig hvis man skal sik
re best mulig praksis på enkeltsaksbasis. Strategier og
4   Eksempler innbefatter Statement of Principles and
Strategies for the Equitable Dissemination of Medical
Technologies, Global Access licencing Framework og
Philadelphia-konsensuserklæringen.
5    Universities Allied for Essential Medicines (2006)
6    Universities Allied for Essential Medicines (2010)
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Mens Universitetet i Bergen sine retningslinjer for å sikre
tilgang på medisiner og medisinsk behandling er offentlig
tilgjengelig,7 er Universitet i Oslo sine retningslinjer ikke
tilgjengelig.8
Retningslinjene for etisk lisensiering til Universitetet i
Bergen bygger på følgende prinsipper:
(1) å inkludere, der det er mulig, egnede bestemmelser i lisens- og samarbeidsavtaler som kan bidra
til å øke tilgjengeligheten av forskningsresultater
innen medisin og helse, medisiner og medisinsk
behandling globalt og særlig i lav- og middelinntekts land.
(2) at universitetet så langt det er praktisk mulig og
formålstjenlig, på rettferdige vilkår, legger til rette
for global formidling og tilgang til forskningsresultater innen medisin og helse som særlig kan være
nyttig for å utvikle medisiner og medikamenter
globalt og spesielt i lav- og middelinntekts land.
Disse retningslinjene er konsistent med de to målsetnin
gene beskrevet over. Retningslinjene er imidlertid ikke
spesifikke nok til å fortelle hvordan UiB og teknologiover
føringskontoret Bergen Teknologioverføring AS (BTO) bru
ker retningslinjene i praksis. I nyere lisensieringsavtaler
BTO har forhandlet presiseres det at BTO vil samarbeide
7    Universitetet i Bergen (2013)
8    Personlig korrespondanse med representant for Inven2
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med avtaleparten for å sikre at målsetningene om tilgang
på medisiner oppfylles. Dette tyder på at de etiske ret
ningslinjene tas på alvor. BTO har imidlertid ikke gått til
bake og reforhandlet avtaler som ble inngått før de etiske
retningslinjene ble vedtatt. I personlig korrespondanse
oppgir en representant for BTO at det tar tid å innarbei
de det etiske lisensieringsperspektivet, og at det er rom
for forbedring. Like fullt virker det som om BTO og UiB
gjør en god jobb med å følge opp de etiske retningslinjene
for tilgang på medisiner. En mer fullstendig evaluering vil
kunne gi bedre svar på dette.
Den praktiske implementeringen av Universitet i Oslo sine
retningslinjer gjennom avtalemaler er hemmeligholdt av
kommersielle hensyn.9 UiOs retningslinjer for etisk li
sensiering bygger imidlertid på Philadelphia-konsensus
erklæringen, og inneholder følgende målsetning:

Whereas the Parties agree that, when applicable,
the purpose behind The Philadelphia Consensus
Statement by Universities Allied for Essential
Medicines, meaning low-cost access to drugs,
vaccines and diagnostics in the developing world,
shall be the basis for negotiation in good faith
of an amendment to this Agreement in order to
fulfil that purpose [...]10

Denne ambisjonen er svært lik UiBs målsetninger.11 I enda
større grad enn ved UiB, der vedtaksdokumentet gir en
viss innsikt i hvordan UiB og BTO ser for seg anvendelse
av retninglinjene, vanskeliggjør tilgjengelighet til mate
riale innsyn i hvordan UiO jobber med etisk lisensiering.
I personlig korrespondanse oppgir en representant for
teknologioverføringskontoret Inven2, som er ansvarlig
for kommersialisering av medisinsk forskning ved UiO, at
deres avtalemal for lisensiering inneholder punkter om
etisk anvendelse dersom produktutvikling lykkes. Videre
arbeider Inven2 aktivt med å finne lisensieringspartnere
for å sikre at den medisinske forskningen faktisk fører til
9    Personlig korrespondanse med representant for Inven2
10  Personlig korrespondanse med representant for Inven2
11   I henhold til Verdensbanken (2016) definisjoner er lav- og
mellominntekstland og utviklingsland det samme

utvikling av legemidler. Siden alle de medisinske lisen
sene som gis fra Inven2 inngår i en tidlig utviklingsfase
er det imidlertid liten interesse fra kopiprodusenter for
lisensene. Inven2 søker hele tiden å følge beste etiske
praksis for TTOer. Det virker derfor som om Inven2 og UiO
gjør en god jobb med å sikre tilgang på medisiner i lav- og
mellominntektsland. En grundigere evaluering vil kunne
gi bedre svar på dette spørsmålet.
Hvordan foregår lisensiering ved andre norske universi
tet? I de neste avsnittene sammenligner jeg kommersiali
sering og lisensiering ved NTNU med lisensiering ved UiO
og UiB. I motsetning til UiO og UiB, har Norges teknisk-na
turvitenskapelige universitet (NTNU) ikke egne etiske ret
ningslinjer for lisensiering av medisinsk forskning. NTNU
har imidlertid et politikkdokument for immaterielle ret
tigheter.12 Et av de tre hovedmålene i dette politikkdoku
mentet er at «[...] virksomhetens resultater i størst mulig
grad spres og utnyttes effektivt til fordel for nærings- og
samfunnsliv nasjonalt og internasjonalt.» Etisk lisensie
ring av medisinsk forskning kan være en måte å ivareta
denne målsetningen.
Samarbeidsavtalen mellom NTNU og teknologioverfø
ringskontoret NTNU Technology Transfer AS (NTNU TTO)
spesifiserer imidlertid at kommersialisering ved NTNU
TTO skal følge bedriftsøkonomiske prinsipper, og at lisen
siering skal skje til markedspris.13 Aksjeloven brukes til
å begrunne lisensiering til markedspris. Denne loven har
imidlertid ikke hindret UiO og UiB i å praktisere etisk li
sensiering. Etisk lisensiering bør derfor være mulig også
ved NTNU. Konsekvensen av en rent kommersiell tilnær
ming til kommersialisering kan i verste fall være at offent
lig finansiert medisinsk forskning ved NTNU ikke kommer
lav- og mellominntektsland til gode, på samme måte som
i eksempelet med Bristol-Meyers Squibb og Yale.

12  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (2010)
13  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og NTNU
Technology Transfer AS (2012)
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Statsminister Erna Solberg
besøkte NTNU 4. mars 2014.
Senterleder ved Senter for
nevrale nettverk May-Britt
Moser, Solberg, instituttleder
Edvard Moser. �

II. MEDISINSK FORSKNING
OG LISENSIERING I NORGE
Økt fokus på kommersialisering av forskningsresultater
er en langvarig trend i norsk forskningspolitikk. I 2003 ble
arbeidstakeroppfinnelsesloven og universitets- og høy
skoleloven endret for å sikre økt kommersiell utnyttelse av
forskning fra norske universiteter og høyskoler. Formålet
med lovendringene var å sørge for at offentlig finansiert
forskning skulle gi mer tilbake til samfunn og nærings
liv.14 Lovendringene gav universitetene rettighetene til
kommersiell utnyttelse av oppfinnelser utført av ansatte,
og skapte en klar forventning om at universitetene skal
jobbe aktivt for å kommersialisere forskningsresultater.
Lovendringene førte til en omorganisering av systemet for
kommersialisering av oppfinnelser i universitets- og høy
skolesektoren, og oppblomstringen av dagens TTOer. I dag
er teknologioverføringskontorene (TTOene) ansvarlig for
kommersiell utnyttelse av oppfinnelser ved universitete
ne. TTOene er stort sett organisert som eksterne selskap
spesialisert på kommersiell utnyttelse av forskning eid av
universiteter og helseforetak.15 Kommersialisering kan
skje gjennom opprettelse av bedrifter eller lisensiering
av patenter til næringsliv. I dag er det i hovedsak TTOene
som er ansvarlig for å lisensiere medisinsk forskning ved
norske universiteter til legemiddelindustrien.

Kommersialisering av medisinsk forskning sikrer at ny
kunnskap bidrar til samfunnsutvikling ved å sørge for at ny
forskning faktisk blir anvendt i medisinske produkter som
kan gi bedre helse. Senere forskingsmeldinger og strate
gidokumenter for forskning har også pekt på kommersi
alisering som et viktig satsningsområde som kan bidra til
å skape ny næringsvirksomhet og løse samfunnsproble
mer.16 Handlingsplanen for å følge opp HelseOmsorg21strategien,17 som legger langsiktige føringer for inno
vasjon og forskning på helseområdet, gjør det klart at
satsning på økt kommersialisering av offentlig medisinsk
forskning prioriteres av Høyre-Frp regjeringen.18

14  Spilling m.fl. (2015): 12
15  Spilling m.fl (2015): 8

16  St.Meld. 20 2004-2005. St. Meld. 30 2008-2009, Meld. St. 18
2012-2013, Meld. St. 7 2014-2015
17  Helse- og omsorgsdepartementet (2014)
18  Helse- og omsorgsdepartementet (2015)
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Moser-ekteparets nobelpris i medisin og forsknings
klynger som Oslo Cancer Cluster er eksempler på at
det produseres mye fremragende medisinsk forskning
i Norge. Det er imidlertid relativt få av de mange ster
ke forskningsmiljøene som samarbeider mye med næ
ringslivet. Det er et økende antall ideer med kommer
sialiseringspotensial, men de fleste av disse ideene
inngår i tidlige utviklingsfaser av legemidler og medi
sinsk behandling. Kapitaltilgang og høy risiko i de tidlige
utviklingsfasene av medisinsk behandling hindrer stor
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Foto: Henrik Fjørtoft (NTNU)

vekst i kommersiell utnyttelse. Det er dermed et uforløst
potensial for næringsutvikling basert på offentlig hel
se-relatert forskning.19 Forskningsbarometeret 2016, som
fokuserer på forskning og innovasjon på helseområdet,
gir den ferskeste statusrapporten for offentlig finansiert
medisinsk forskning.20 Medisinsk forskning ved norske
universiteter, forskningsinstitutter, helseforetak og høy
skoler er i hovedsak offentlig finansiert. I 2013 gikk hele
25 prosent av driftsutgiftene innenfor de offentlige delene
av forskningssystemet til medisin og helse.
Norsk legemiddelindustri er relativt liten, sammen
lignet med andre skandinaviske land og andre norske
FoU-næringer. I en evaluering av kommersialisering av
norsk offentlig finansiert forskning rapporteres det om
overraskende lite samarbeid mellom medisinske forske
re ved universitetene og næringsliv.21 Dette gjelder også
for legemiddelindustrien. I Forskningsbarometeret 2016
rapporteres det om betydelig mindre samforfatterskap
mellom universitets- og høyskolesektoren og legemidde
lindustrien enn i andre skandinaviske land.22 Regjeringen
la i 2016 frem en egen legemiddelmelding, der det i tråd
med regjeringsplattformen legges opp til sterk satsning
19  Helse- og omsorgsdepartementet (2015), 80-81
20  Kunnskapsdepartementet (2016)
21  Spilling m.fl (2015)
22  Kunnskapsdepartementet (2016): 88

på utvikling av norsk legemiddelindustri, inkludert økt
kommersialisering av offentlig finansiert forskning ved
universitetene.23
Parallelt med overføringen av større ansvar for kommer
sialisering av offentlig finansiert forskning til universite
ter og TTOer, har det skjedd endringer i hvordan den in
ternasjonale legemiddelindustrien utvikler nye medisiner.
Tidligere ble mange medisiner utviklet internt av de store
legemiddelselskapene. Det er imidlertid blitt stadig van
ligere med samarbeid mellom legemiddelindustrien og
eksterne forskningsmiljø, for eksempel ved universiteter.
I HelseOmsorg21-strategien pekes det på at denne end
ringen representerer en mulighet for å utnytte kompetan
sen ved norske universiteter til økt verdiskapning.24
Sammen med universitetene og TTOenes økte ansvar for
kommersialisering og håndtering av rettighetene til of
fentlig finansiert forskning, tilsier utviklingen i internasjo
nal legemiddelindustri og regjeringens satsning på vekst
i medisinsk industri at TTOene og universitetenes håndte
ring av immaterielle rettigheter kan få stadig større effekt
på global folkehelse.
23  Meld.St.28 2014-2015: 150-151
24  Kunnskapsdepartementet 2014: 82
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III. NORSK POLITIKK FOR Å LØSE GLOBALE
HELSEUTFORDRINGER
Norge har et langvarig engasjement for å sikre befolk
ningen i lav- og mellominntektsland tilgang på medisi
ner. Norge var en pådriver for Doha-erklæringen og ble
i 2004 det første landet som innførte lovgivning for å sik
re at utviklingsland faktisk kan utnytte fleksibilitetene i
TRIPS-avtalen.25 Gjennom pågående programmer jobber
Norge aktivt med å sikre tilgang på medisiner og medi
sinsk behandling i utviklingsland. GLOBVAC-programmet
bidrar til å finansiere vaksineforskning, mens NORHEDprogrammet bidrar til å styrke medisinsk forskning og
utdanning i utviklingsland.26 Stortingsmeldingen Global
helse i utenriks- og utviklingspolitikken inneholder flere
forslag for å sikre tilgang på medisiner i utviklingsland.
Kapittelet om tilgang på medisiner tar utgangspunkt i
fire faktorer WHO klassifiserer som viktige for tilgang til
medisin. Disse faktorene er pris og patenter, rasjonell ut
velgelse av legemidler, bærekraftig finansiering samt hel
sesystemenes evne til å fordele medisiner.27 Etter disse
kriteriene kan både NORHED-programmet og GLOBVACprogrammet bidra til å sikre tilgang på medisiner. HøyreFrp-regjeringens Visjon2030-satsning bevilger penger til
innovasjon som kan bidra til å nå de helse- og utdannings
relaterte delene av FNs bærekraftsmål for 2030. Denne
satsningen kan også åpenbart bidra til å bedre tilgang på
medisiner i utviklingsland. Samtidig er det ingen av disse
forslagene som handler om patenter.

Foto: United States Mission Geneva
WHO-bygget i Geneve. Også
Norge har et ansvar for å
sikre befolkning i lav- og
mellominntektsland tilgang på
medisiner. God helse inngår i
menneskerettighetene. �
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Et av forslagene for å styrke tilgang på medisiner i Global
helse i utenriks- og utviklingspolitikken er å arbeide for å
finne innovative løsninger innenfor patentsystemet for
å sikre utviklingsland tilgang på medisiner.28 Nasjonale
retningslinjer for etisk lisensiering av offentlig finansiert
forskning harmonerer fint med Norges langvarige politis
ke satsning på å løse globale helseutfordringer og utfyller
eksisterende tiltak som bidrar til bedre tilgang på medisi
ner i utviklingsland.
25  Meld.St.11 2011-2012: 32-33
26  Helse- og omsorgsdepartementet (2015)
27  Meld.St.11 2011-2012: 34
28  Meld.St.11 2011-2012: 34
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IV. INNFØRING AV ETISKE RETNINGSLINJER FOR
LISENSIERING AV MEDISINSK FORSKNING I NORGE
Så langt har denne rapporten ikke tatt for seg mulige inn
vendinger mot etisk lisensiering av medisinsk forskning.
I de neste avsnittene diskuteres potensielle ulemper ved
etiske retningslinjer for lisensiering i Norge. Deretter
skisserer rapporten kort hvordan etiske retningslinjer kan
innføres ved alle norske universiteter.
Tap av økonomisk profitt er en mulig innvending mot å
innføre nasjonale etiske retningslinjer for lisensiering.
Det er imidlertid en liten andel av potensiell profitt som
kan gå tapt dersom kopimedisiner selges i lav- og mel
lominntektsland. Mellom 2002 og 2007 kom 93,2 pro
sent av inntjeningen til selskapene som er med i «The
Pharmaceutical Research and Manufacturers of America»
fra USA, Japan og EU.29 Tillatelse til produksjon og salg av
kopimedisin i lav- og mellominntektsland bør i de fleste
tilfeller ikke føre til store inntektstap simpelthen fordi
det ikke er stor betalingsevne for dyre, monopolbaserte
medisinske behandlinger i disse landene. Muligheten for
import av billige kopimedisiner til markeder med mono
pol, såkalt arbitrasje, er en annen potensiell kilde til tap
av profitt. Arbitrasje blir imidlertid sjelden observert, og
trenger ikke å være til hinder for innovasjon.30 Innføring av
etiske retningslinjer for lisensiering vil derfor trolig være
økonomisk effektivt og relativt billig.

Japan 3,7%

Europa
24,3%

Resten av verden 6,8%

USA
65,2%

Figur 1: Geografisk fordeling
(hovedmarkeder) av salget av nye medisiner
lansert i perioden 2002-2007

Andre potensielle innvendinger mot etiske retningslin
jer er økt belastning på teknologioverføringskontorene.
TTOene besitter imidlertid spesialisert kompetanse på å
håndtere immaterielle rettigheter. Derfor burde TTOene
være relativt godt skikket til å innarbeide etiske retnings
linjer i kommersialiseingsarbeidet sitt. Videre kan etiske
retningslinjer kanskje bidra til å gjøre kommersialisering
mer attraktivt for enkelte forskere, ved å tydeliggjøre at
kommersialisering kan bidra til å løse helseutfordringer
globalt.

Et nasjonalt vedtak om at norske universiteter skal inn
føre etiske retningslinjer for lisensiering av medisinsk
forskning, kan sikre at legemidler som delvis baserer seg
på offentlig finansiert norsk medisinsk forskning blir til
gjengelig i lav- og mellominntektsland. Et slikt nasjonalt
vedtak kan implementeres gjennom mer eller mindre spe
sifikke nasjonale retningslinjer. For å følge god internasjo
nal praksis, bør i det minste et nasjonalt vedtak inneholde
en målsetning om å sikre tilgang på legemidler utviklet
ved hjelp av forskning ved universiteter og en målsetning
om å sikre at lisensiering ikke hindrer videre medisinsk
forskning. En grundig evaluering av og erfaringsinnhøst
ning fra arbeidet ved UiB og BTO samt UiO og Inven2, kan
være et verdifullt birdag til å avgjøre hva slags føringer det
er hensiktsmessig å pålegge universitetene fra nasjonalt
hold. Erfaringsutveksling med Inven2 og BTO kan også bi
dra til å sørge for god etisk lisensieringspraksis.

Det er vanskelig å se tungtveiende argumenter mot inn
føring av etiske retningslinjer for lisensiering av offentlig
norsk medisinsk forskning. Derfor anbefaler rapporten at
slike retningslinjer innføres ved alle norske universiteter.
De neste avsnittene skisserer kort hvordan slike retnings
linjer kan innføres.

Alternativt kan universitetene komme nasjonale myndig
heter i forkjøpet, ved å innføre etiske retningslinjer for li
sensiering lokalt, slik som UiO og UiB. Også dersom etis
ke retningslinjer innføres lokalt vil erfaringsutveksling og
evaluering på nasjonalt nivå kunne bidra til å sikre god
lisnsieringspraksis ved samtlige universiteter.

29  Universities Allied for Essential Medicines (2010)
30  Outterson 2004.
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V. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER
Det bør innføres nasjonale retningslinjer for lisensiering av medisinsk
forskning ved norske universiteter. Personlig korrespondanse med re
presentanter for inven2 og BTO tyder på god lisensieringspraksis ved UiO
og UiB som har vedtatt etiske retningslinjer for lisensiering av medisinsk
forskning. En grundigere evaluering av lisensiering ved UiO og UiB enn
det som gis i denne rapporten vil imidlertid være nødvendig for å gi bedre
innsikt i etisk lisensiering ved disse universitetene. Rapporten kommer
med følgende anbefalinger:
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•

Norske universiteter uten etiske retningslinjer for lisensiering
av medisinsk forskning bør innføre slike retningslinjer.

•

Nasjonale myndigheter bør sikre at etiske retningslinjer for
lisensiering av medisinsk forskning innføres ved samtlige
norske universiteter.

•

Regjeringen bør arbeide for god oppfølging av målsetningene
for etisk lisensiering. En nasjonal evaluering etter
implementering av retningslinjer ved alle norske universiteter
vil kunne bidra til å sikre god lisensieringspraksis i Norge.

•

Økt åpenhet om retningslinjene og implementeringen av
disse vil også kunne bidra til å sikre god lisensieringspraksis
i Norge, ved å gjøre det mulig for sivilsamfunnsaktører å
etterprøve praksisen.

Etisk V.
lisensiering
Konklusjon
avog
medisinsk
anbefalinger
forskning
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Denne rapporten er en del av Changemakers
kampanje som retter søkelys mot verdens største
helsemessige utfordring: hver tredje person har
ikke tilgang på nødvendige medisiner. Enten
finnes ikke medisinen eller så er prisene for
høye. Høye medisinpriser som følge av patenter
og for lite forskning på neglisjerte sykdommer
er med på å opprettholde en urettferdig verden.
Derfor krever Changemaker at:
•

Norge må gå inn som en aktiv forkjemper for Health Impact Fund (HIF), ved å
støtte pilotprosjektet miniHIF med 0.01 % av BNP årlig.

•

Norske universiteter må stille krav til at lisenser som kjøpes av farmasøytiske
selskaper fra norske universistet skal tilgjengeliggjøres for produsenter som
lager kopimedisiner i lav- og mellominntektsland, slik at fattige mennesker
kan få tilgang på medisinene. Norske universiteter bør også ha et felles
regelverk som sikrer åpenhet rundt lisensieringsprosessen.

•

Oljefondet må utøve aktivt eierskap overfor farmasiselskaper og sørge for at
de ikke hindrer fattiges tilgang til medisiner.

