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Sammen må vi stoppe den
langsomme tsunamien
For 100 år siden kunne et kutt i fingeren være livsfarlig. Et skrubbsår på et sommerbrunt barnekne kunne være en dødsdom. Hvis bakteriene tok tak, fantes det ingen
behandling.
Før og etter antibiotika er et av de viktigste tidsskillene
innen medisinen: Leger fikk et effektivt verktøy til å
redde liv som ellers ville gått tapt.
Nå, snart 100 år etter at Alexander Flemming oppdaget virkningen muggsoppen penicillin notatum hadde
på en lang rekke bakterier, står vi ved et nytt tidsskille
innen medisinen.
Antibiotika som før var virksomme og reddet liv, er
det ikke lenger. Bakterier utvikler resistens mot stadig
flere typer antibiotika.
Infeksjoner som i dag regnes som ufarlige, kan igjen
bli alvorlige og dødelige. Viktige medisinske fremskritt i
behandling av kreftsykdommer, nyfødtmedisin, transplantasjonskirurgi og vanlige kirurgiske operasjoner
kan bli vanskeligere å gjennomføre.
«Antibiotikaresistens er en langsom tsunami som
truer med å rive ned hundre års medisinsk utvikling,»
er den alvorstunge advarselen fra lederen for Verdens
helseorganisasjon (WHO), Tedros Ghebreyesus.
Antibiotikaresistens er allerede en av de største
truslene mot folkehelsen globalt, der helsemyndigheter i USA og Europa alene anslår at nærmere 80 000
mennesker dør årlig av bakterielle infeksjoner som er
immune mot antibiotika.
Norske helsemyndigheter har tatt viktige og kloke
grep mot AMR, særlig gjennom vaksinasjonsprogrammer og riktig bruk av antibiotika. Norge kan fortsatt i
stor grad bruke enkle smalspektrede antibiotika som i
mindre grad bidrar til utvikling av resistens. Problemet
med antibiotikaresistens er derfor mindre her enn i
nesten alle andre land i verden.
Men antibiotikaresistente bakterier kjenner ingen
landegrenser. Krisen er varslet: Den naturlige utviklingen tilsier at det vil bli flere resistente bakterier også i
Norge. Vi vet hva som vil skje om vi ikke handler. Derfor
må både Norge og verden handle nå.
Vi må fortsette å forebygge gjennom riktig bruk, vaksinering og godt smittevern. Vi må sørge for tilgang til
smalspektrede antibiotika og bruke disse når vi kan. Vi må
utvikle bedre diagnostiske metoder og alternativer til antibiotika. Og vi må utvikle nye effektive antibiotika som vi
skal ha i beredskap og bare bruke mot resistente bakterier.

Dette arbeidet må starte i dag, ikke i morgen.
WHO, EU og norske myndigheter har pekt på at dagens
marked ikke fungerer for antibiotika.
I Norge ser vi at eldre antibiotika forsvinner fra
markedet fordi det ikke lenger svarer seg for utviklerne
å produsere og markedsføre dem. Samtidig ser vi at
utviklingen av nye antibiotika har stoppet opp.
Arbeid for å reparere et ødelagt antibiotikamarked
og utvikle alternative modeller pågår i flere industrialiserte land som Storbritannia og Sverige. Også norske
politikere har tatt utfordringen; Stortinget har bedt
regjeringen om å utarbeide et forslag til økonomiske
modeller for utvikling av nye, virksomme antibiotika.1 Vi
må også finne løsningene, slik at gamle og smalspektrede antibiotika forblir i markedet.
Jobben kan ikke gjøres av ett land eller én aktør alene. Den må gjøres på tvers av landegrenser og på tvers
av sektorer. Offentlige og private aktører må jobbe
sammen. Pfizer vil være med i dette arbeidet. Vi ønsker
å bidra slik at Norge kan bli et foregangsland.
“Even though Norway is a small country, it can play an
important role in the global fight against AMR”, sier Adrian
Towse, Director Emeritus og Senior Research Fellow, ved The
Office of Health Economics i Storbritannia.
Med denne rapporten håper vi å gi en plattform for
konstruktive diskusjoner. Vi ønsker å peke på noen mulige løsninger og muligheter som kan bringe oss videre.
Og vi vil være blant dem som sørger for at denne viktige
saken blir den del av det offentlige ordskiftet.
Sammen må vi stoppe denne langsomme tsunamien,
før den skyller bort muligheten til å redde menneskeliv.
Før den skyller oss tilbake til en tid der hverdagslidelser
var dødelige, og der livsfarlige bakterier ofte ikke lot
seg stoppe.

Sissel Lønning Andresen
Country Manager, Pfizer Norge
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Sammendrag
Verdens helseorganisasjon har slått fast at antibiotikaresistens er en av de ti største
truslene mot folkehelse, dyrehelse og miljø. Samtidig påvirker antibiotikaresistens
økonomien i betydelig grad. Det gjelder både i rike og fattige land.
Norge er fortsatt et av landene i verden med lavest
forbruk av antibiotika og lavest forekomst av resistens,
men utbredelsen av antibiotikaresistente bakterier er
økende også her. Helsemyndighetene anslår at i Norge
skyldes om lag 70 dødsfall hvert år resistente bakterier,
og tallet kan komme til å øke.
– Resistente bakterier vil ikke være mulig å utrydde,
men er noe menneskeheten må regne med å leve med.
Det må være bestemmende for strategiene som legges,
sier professor Gunnar Skov Simonsen. Han ledet Folkehelseinstituttets ekspertgruppe om kunnskapshullene i
arbeidet mot antibiotikaresistens 2020.

Norske utfordringer
I Norge kan eldre og smalspektrede antibiotika fortsatt brukes, men siden få land fremdeles bruker slike
antibiotika er markedet lite. Det er kun noen få leverandører globalt. Det gjør Norge sårbart for brudd i de
internasjonale forsyningslinjene.
Samtidig er verden og Norge utsatte for mangelen
på innovasjon og utvikling av nye innovative antibiotika
for å holde tritt med resistensutviklingen. Problemet er
ikke nytt, og det er erkjent av både norske og internasjonale myndigheter. Kun 14 nye antibiotika er lansert
siden 2014. WHO vurderer at det kun er to av disse
som er «innovative». De ble godkjent av EMA i 2017 og
2019. Ingen av disse har foreløpig fått norsk markedsførings-tillatelse.

Problemet er erkjent, og behovene er definert
Politikere, helsemyndigheter og fagfolk er samstemte
i erkjennelsen av alvorligheten av antibiotikaresistens.
Og det er bred enighet om hva som må til for å forebygge og begrense konsekvensene: Vi må redusere
forbruket og forebygge i et One Health-perspektiv på
tvers av sektorer. Vi må sørge for sikker tilgang på eksisterende og smalspektrede antibiotika og bruke disse
når vi kan. Vi må utvikle bedre diagnostiske metoder og
alternativer til antibiotika. Og, vi må utvikle nye effektive antibiotika som vi skal ha i beredskap og bruke mot
resistente bakterier.
I forbindelse med Trontaledebatten høsten 2020

vedtok derfor et enstemmig Storting å be «regjeringen
utarbeide forslag til økonomiske modeller for utvikling av
nye, virksomme antibiotika som premierer medikamentutvikling, ikke salg og bruk, der både belønningsmekanismer
og avgift/skatt vurderes som virkemiddel.»
For å lykkes må vi tenke nytt. Hovedtema for rapporten er nettopp dette: hvordan kan vi, gjennom målrettede finansieringsmodeller, bidra til at:
X eldre og smalspektrede antibiotika forblir i markedet
X nye virksomme antibiotika når markedet og
pasientene
X det stimuleres til forskning og utvikling av viktige
nye antibiotika
Internasjonalt har Norge politisk ambisjon om å være
en pådriver i arbeid for ansvarlig bruk og utvikling av
nye antibiotika, vaksiner og bedre diagnostiske hjelpemidler.
Adrian Towse, Director Emeritus og Senior Research
Fellow ved The Office of Health Economics i Storbritannia sier i rapporten: “The most important thing we need
now are models that are working, so I think that the greatest contribution the Norwegian government could make is
putting in place something that other countries can copy.
Something that shows that there are mechanisms that are
implementable”.

Vi må gå fra intensjoner til handling
I denne rapporten beskrives norske utfordringer knyttet
til antibiotikaresistens og utilstrekkelig tilgang på effektive antibiotika. Vi beskriver internasjonale prosjekter
og nasjonale programmer for å utvikle nye og effektive
antibiotika, og finansieringsmodeller som kan bidra
til å reparere det som ofte omtales som «the broken
market» for antibiotika. Spesielt omtaler vi de innovative nasjonale finansieringsmodellene i Storbritannia og
Sverige, samt lovforslaget som foreligger i USA. Vi peker
også på mulige grep som kan bidra til å sikre tilgang til
eldre og smalspektrede antibiotika.
Inspirert av de innovative modellene i Storbritannia, Sverige og lovforslaget i USA har vi i rapporten
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fremmet konkrete forslag til hvordan en norsk finansieringsmodell kan innrettes slik at vi kan bidra
til innovasjon av nye antibiotika og samtidig sikre
tilgang på eldre og smalspektrede antibiotika, samt
nylig utviklede antibiotika. Det grunnleggende finansielle problemet med utvikling av nye antibiotika er at
man utvikler et produkt som skal brukes minst mulig.
Hvordan skal man kunne gjøre antibiotikautvikling
lønnsomt når salget av sluttproduktet helst skal være
helt minimalt?
Hel eller delvis frikobling av fortjeneste fra
forskrivningsvolum
Hel eller delvis frikobling av fortjeneste fra forskrivningsvolum er et viktig grep for å stimulere til forskning og
utvikling av nye antibiotika og kan gjøre Norge til et mer
attraktivt marked for generiske og eldre antibiotika.
Antibiotika er sentralt i en fungerende helsetjeneste.
Det har stor betydning for den enkelte pasient, men
har også stor samfunnsverdi. Samtidig må det brukes
minst mulig og bare når det er nødvendig for å begrense resistensutvikling. Dette gjør antibiotikamarkedet
lite egnet for en betalingsløsning med fortjeneste fra
forskrivningsvolum.

Alternativ verdisetting av antibiotikum
Prisene på antibiotika er så lave at utviklere synes markedet er lite interessant. Verdisettingen av et antibiotikum
bør gjenspeile den reelle samfunnsverdien i tillegg til
verdien det har for den enkelte pasient. Det betyr at det
blant annet bør settes pris på beredskapsverdien: en
slags forsikringssum for samfunnet, samtidig som verdien antibiotikumet har for den enkelte pasient verdsettes.
Konkrete og tydeligere krav til utvikler og kjøper
Det er behov for økt forutsigbarhet for både utvikler
og staten som kjøper. Samfunnet og pasientene må
sikres tilgang på nødvendige legemidler, samtidig som
utviklerne får en betaling som gjør det interessant, og
økonomisk bærekraftig, å ta nye innovative legemidler
til markedet og holde gamle antibiotika i markedet.
Forutsigbarhet skaper tillit og miljø for samarbeid.
Etablering av pilot
En nasjonal pilot er viktig for å finne bærekraftige finansieringsmodeller. I rapporten foreslår vi at en pilot kan
gjennomføres i samarbeid mellom helsemyndighetene,
akademia og næringen. Dette blir også foreslått av Kreftforeningen og LMI.
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Ramme for rapporten
«Norge har sterk egeninteresse av å styrke helseberedskapen gjennom utvikling av
nye diagnostiske hjelpemidler, antibiotika og alternative behandlingsstrategier, økt
forsyningssikkerhet for kritiske legemidler og forbedret AMR-situasjon på globalt nivå.»
AMR kunnskapshulls-rapport 2020
I rapporten «Antibiotikaresistens. Kunnskapshull,
utfordringer og aktuelle tiltak 2000» viser Folkehelseinstituttet (FHI) at Norges lave forekomst av antibiotikaresistens gir fordeler, men også noen særlige utfordringer
og forpliktelser. FHI peker på at Norge, i fellesskap med
andre land i tilsvarende situasjon, bør drive frem både
basalforskning, anvendt forskning og innovasjon. Vi
må også støtte internasjonale initiativer og land som er
kommet kortere i arbeidet mot AMR.2
I nasjonal antibiotikastrategi sier regjeringen at det
er forventninger til at rike land skal bære ansvaret for å
bringe fram nye antibiotika. Det er også sterke politiske
forventninger om at Norge skal ta en ledende rolle.3
Det er mange grep som må tas samtidig. Denne
rapporten er ett bidrag i arbeidet med å finne løsninger
mot antibiotikaresistens. Vi peker på hovedutfordringene og beskriver kort ulike tiltak mot AMR. Hovedtema
for rapporten er hvordan vi gjennom målrettede finansieringsmodeller kan bidra til at gamle smalspektrede,
antibiotika forblir i markedet, samtidig som nye virksomme antibiotika når markedet og pasientene.
“The most important thing we need now are models that
are working, so I think that the greatest contribution the Norwegian government could make is putting in place something
that other countries can copy. Something that shows that
there are mechanisms that are implementable”, sier Adrian
Towse, Director Emeritus og Senior Research Fellow, ved
The Office of Health Economics i Storbritannia.
Antibiotika er uvurderlig i moderne medisin. I dag er
finansiering av legemidler i hovedsak knyttet til forskrivningsvolum. Det gjør at gamle, ofte smalspektrede
antibiotika forsvinner fra markedet fordi etterspørselen
og bruken er for liten til at produksjonen lønner seg.
Samtidig stopper utviklingen av nye innovative antibiotika opp, og de som faktisk utvikles når ikke markedet og
pasientene. Det er rett og slett ikke lønnsomt å forske
frem og sette dem i produksjon når inntjening er knyttet til forskrivningsvolum. Det tar tid å forske frem nye
legemidler og nye antibiotika, mange prosjekter mislykkes. Det er en betydelig risiko som også må reflekteres i
verdsettingen for at antibiotikaene skal nå markedet.

Det er derfor nødvendig å få på plass finansieringsmodeller som gjør at vi til enhver tid har mulighet til å behandle pasienter som trenger effektive antibiotika mot bakterielle infeksjoner. Det forutsetter blant annet at det forskes
frem nye virksomme antibiotika som kan plasseres øverst
på hylla og ikke brukes før pasientene trenger dem – mot
resistente bakterier. Samtidig trenger vi finansieringsmodeller som gjør at smalspektrede antibiotika forblir tilgjengelig for norske behandlere og pasienter. Vi skal bruke
antibiotika bare når vi må, og smalspektret når vi kan.
Rapporten peker på dilemmaer og mulighetene som
ligger i å benytte finansieringsmodeller som er frikoblet
fra forskrivningsvolum.
Vi ønsker å bidra til økt problemforståelse, en diskusjon om ulike finansieringsløsninger, og en raskest
mulig utprøving av alternative finansieringsmodeller
som gir insitament for sikker tilgang på både gamle og
nye antibiotika.
Norway is a player that has an influence that’s way beyond
its size in that arena. For me it’s setting the example that’s
the important thing. – I believe international cooperation
is the key. One of the stated objectives of the UK scheme
is to provide a sort of international model. Adrian Towse,
Director Emeritus og Senior Research Fellow, The Office of
Health Economics i Storbritannia.
I arbeidet med rapporten har vi gått gjennom forskning,
myndighetsstrategier og politikk på feltet, både i Norge
og internasjonalt. Og ikke minst har vi gjennom samtaler med politikere, representanter fra helsemyndighetene, og andre kompetansepersoner på feltet diskutert
utfordringer og muligheter. Sammen har de bidratt
med interessante perspektiver og kunnskap.
Dette er ganske komplisert, for man ber jo legemiddel
industrien om å utvikle legemidler som skal stå i beredskap
bakerst på hylla, og som bare skal brukes når det virkelig er
behov. Da må vi sammen finne tiltak og utvikle modeller som
gjør at det kan skje. Ingrid Stenstadvoll Ross, generalsekretær
Kreftforeningen.
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Hva er antibiotikaresistens

?
Antibiotikaresistens betyr at bakterier ikke blir
svekket eller utryddet når man bruker antibiotika for
å behandle infeksjoner. Bakteriene kan leve videre,
formere seg og fremkalle eller forverre sykdom.
Behandling og forebygging av infeksjoner er en
viktig del av mange behandlingsopplegg innen
moderne medisin. For eksempel vil kirurgiske inngrep
og kreftbehandling bli vanskeligere å utføre dersom
vi ikke kan tilby effektiv antibiotikabehandling.
Kreftbehandling vil bli vanskelig, fordi man ved
mange kreftformer benytter cellegift og stråling som
reduserer kroppens eget forsvar mot infeksjoner.
Får en pasient en infeksjon med en resistent bakterie
blir behandlingen vanskeligere, og i verste
fall kunne ende med dødelig utfall.
Bakterier kan utvikle resistens mot ett eller flere
antibiotika. De som er resistente mot minst to
ulike klasser av antibiotika, kalles multiresistente.
Resistente bakterier er normalt ikke mer
sykdomsfremkallende enn vanlige andre bakterier,
men når de gir sykdommer kan infeksjonene være
vanskeligere å behandle.
Kilde: fhi.no
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Antibiotikaresistens i verden

«Nå er vi opptatt av et smittsomt virus som har snudd livet vårt på hodet. Men det virkelig store helsespørsmålet – som kan snu livet vårt på hodet permanent – er jo hvis vi ikke
lykkes i arbeidet mot antibiotikaresistens. Da vil mye av det vi kjenner fra medisinen ikke
kunne brukes lenger, blant annet moderne kreftbehandling. Og mye av det vi i dag opp
lever som bagateller vil igjen bli dødelig.»
Helse- og omsorgsminister Bent Høie.4
Antimikrobiell resistens er en av de største helsetruslene verden står overfor, og det gjelder både i rike og
fattige land.
Professor Dilip Nathwani, president i The British
Society for Antimicrobial Chemotherapy, understreker at
den største belastningen av legemiddelresistente infeksjoner ligger på den sårbare befolkningen i Asia, Afrika
og Sør-Amerika. Men også i rike land med godt utbygde
helsetjenester ser man en bekymringsfull utvikling og
voksende forekomst av antibiotikaresistente bakterielle
infeksjoner. Og trusselen er voksende.
X Det europeiske smitteverninstituttet ECDC har
beregnet at så mange som 33 000 mennesker dør
som følge av bakterielle infeksjoner i Europa hvert
år. En studie fra 2018 anslår at det i Europa alene
oppstår mer en 670 000 infeksjoner årlig forårsaket
av bakterier som er resistente mot antibiotika.
X I USA anslår Center for Disease Control and
Prevention (CDC) at det hvert år oppstår 2,8
millioner tilfeller av infeksjoner forårsaket av
antibiotikaresistente bakterier. Mer enn 35 000
mennesker dør av slike infeksjoner.
X I rapporten «When Antibiotics Fail» fra Council of
Canadian Academies fra 2019 slår forskere fast at
26 prosent av alle påviste infeksjoner var resistente
mot de medikamenter man vanligvis ville brukt for
å behandle dem, og at 14 000 dødsfall årlig kan
relateres til slike infeksjoner.
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Den kanadiske rapporten anslår at antallet infeksjoner
som er resistente mot antibiotika kan øke til 40 prosent
innen 2050, med tilhørende økning i dødstall.
I tillegg til økt dødelighet kan AMR ha store konsekvenser for verdensøkonomien. Ifølge modeller fra Verdensbanken kan det globale BNP etter 2030 bli redusert
med mellom 1,1 og 3,8 prosent. Dette tilsvarer mellom
10 000 og 34 000 milliarder norske kroner.5
Det er stor variasjon mellom landene og hvilke resistente bakterier det er høyest forekomst av i det enkelte
land:
«For several bacterial species–antimicrobial group
combinations, the reported AMR percentages varied
widely between countries, and a north-to-south and
west-to-east gradient was evident. In general, the lowest
AMR percentages were reported by countries in the north
of Europe whereas the highest AMR percentages were
reported by countries in the south and east of Europe.»6

Prioritet
Kritisk

Internasjonalt er det bred enighet om hvilke nye
antibiotika verden trenger. WHO utarbeidet i 2017
en prioritert liste over 12 bakteriefamilier som det er
særlig viktig å finne løsninger mot fordi de utgjør den
største trusselen mot folkehelsen globalt. Rangeringen
er basert på en vurdering av:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dødelighet
Helse- og samfunnsbyrde
Prevalens av resistens
Resistensutviklingens trend siste 10 år
Overføring av resistens
Tilgjengelige forebyggende tiltak i sykehus og
samfunn
7. Behandlingsalternativer
8. Status for utvikling av nye effektive antibiotika.

Bakterieart

Resistens

1

Acinetobacter baumannii

carbapenem

2

Pseudomonas aeruginosa

carbapenem

3

Enterobacteriaceae

carbapenem, 3. gen cephalosporin (ESBL)

Klebsiella pneumoniae
Escherichia coli
Enterobacter spp.
Serratia spp.
Proteus spp.
Providencia spp.
Morganella spp.
Høy

Medium

4

Enterococcus faecium

vancomycin

5

Staphylococcus aureus

methicillin, vancomycin

6

Helicobacter pylori

clarithromycin

7

Campylobacter

fluoroquinolone

8

Salmonella spp.

fluoroquinolone

9

Neisseria gonorrhoeae

3. gen cephalosporin, fluoroquinolone

10

Streptococcus pneumoniae

penicillin

11

Haemophilus influenzae

ampicillin

12

Shigella spp.

fluoroquinolone

Tabell 2-2: WHO’s prioriterte bakterier.7
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Antibiotikaresistens i Norge
NORM-VET-rapportene gir en årlig status over forekomsten av antibiotikaresistens og
forbruket av antibiotika i Norge. Rapportene viser lav forekomst og synkende bruk.8
De gode tallene er et resultat av at norske myndigheter, helsetjenesten, landbruket
og havbruksnæringen har arbeidet systematisk for å redusere forbruket av antibiotika,
forebygge og vaksinere.
En studie fra European Center for Disease Prevention
Control (ECDC) i 2018 bygger på overvåkingsdata fra
2015 fra 30 land i EU og EØS-området. Også Norge
deltok. I en oppsummering av rapporten på regjeringen.
no fra 2019 slår myndighetene fast at Norge fortsatt har
en av de laveste forekomstene av AMR i Europa. Samtidig understrekes det:
«ECDC påpeker imidlertid at ulike former for resistente
tarmbakterier utgjør en stor global trussel og er også en
trussel mot Norge. Det har allerede vært flere utbrudd av
enkelte slike resistente tarmbakterier (VRE, vancomycinresistente enterokokker) i norske sykehus, blant annet på
Haukeland universitetssjukehus og ved Oslo universitetssykehus. Av andre bakterier (som CRE, karbapenemresistente
Enterobacteriaceae) har det vært enkelttilfeller.»
Studien beregner også at 1 900 personer i Norge årlig
får en infeksjon av bakterier som er motstandsdyktige
mot antibiotika. Av disse dør om lag 70.

En vedvarende trussel krever vedvarende
oppmerksomhet
Selv om vi i dag har lav forekomst av antibiotikaresistens, må vi derfor ha en kontinuerlig oppmerksomhet
på problemet. Antall friske bærere og antallet pasienter
som har infeksjoner med resistente bakterier øker. Da
kan smittepresset etter hvert blir så stort at tiltakene vi
i dag benytter ikke lenger er effektive.9
Dette er en av grunnene til at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i sine risikoanalyser av hvilke alvorlige hendelser som kan ramme det norske samfunnet peker på antibiotikaresistens som en av de store
truslene. Direktoratet viser at selv om forekomsten av
antibiotikaresistens i Norge er lav i dag, kan en kombinasjon av økende og feil bruk av antibiotika, økt internasjonal handel, økt reisevirksomhet og manglende utvikling
av nye antibiotika føre til en stadig raskere utvikling og
spredning av resistente bakterier.10 Dette støttes av FHI i
deres nye rapport om antibiotikaresistens:

«Økt mobilitet og reising mellom land bidrar til spredning
av resistente bakterier og resistensgener, ofte uten at
bærerne vet om dette. Dette gjelder spesielt dersom
den reisende har kontakt med helsetjeneste eller
tannhelsetjeneste under reisen. Inntil mars 2020 reiste den
generelle befolkningen i Norge mye mer enn tidligere, og
mange nordmenn reiser til feriemål der forekomsten av
AMR er langt høyere enn i Norge. Mange med opprinnelse
fra andre land som er bosatt i Norge får besøk fra sine
opprinnelsesland, eller de besøker sine familier i landet de
kom fra. Andre lands forskrivningspraksis av antibiotika
varierer mye, og særlig brukes antibiotika mye i en del
LMIC (Low and Middle-Income Countries).»11
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AMR – et «super wicked problem»
Gunnar Skov Simonsen, professor, dr.med.
Resistente bakterier vil ikke være mulig å utrydde, men
er noe menneskeheten må regne med å leve med. Det
må være bestemmende for strategiene som legges.
Det sier professor Gunnar Skov Simonsen, en av Norges
fremste resistenseksperter, knyttet til UiT – Norges Arktiske Universitet og Universitetssykehuset i Nord-Norge.
I november 2020 overleverte en ekspertgruppe under
hans ledelse sin rapport til FHI, om kunnskapshullene i
arbeidet mot antibiotikaresistens.
– Et «wicked problem» er et uttrykk som beskriver et samfunnsproblem som man ikke kan løse en gang for alle,
men som man må leve med. AMR er ikke bare «wicked»,
men et «super wicked problem», sier Simonsen.
Hovedanbefalingene i rapporten, ifølge en presentasjon
Skov Simonsen holdt under Antibiotikauken i fjor, er
blant annet:
X hvordan man kan øke kvaliteten på forskrivning
X utnytte den allerede eksisterende handlingsplanen
for smittevern i helsetjenesten
X forebyggende tiltak på dyresiden
X vektlegge én helse-tankegangen for å se sammenhengen mellom miljø og antibiotikabruk hos dyr og
mennesker og gjennomgå hele beredskapstanken
I tillegg anbefaler gruppen å styrke forskning og innovasjon, ikke bare på norske problemstillinger, men også
internasjonale.

– Helsetjenesten vil trenge antibiotika
også fremover, og på grunn av resistens
trenger vi også at det utvikles nye.

I en artikkel i Tidsskrift for den norske legeforeningen i
2019 peker Skov Simonsen og medforfatterne på behovet for nye antibiotika som en del av løsningen.

– Det er mange aktører og mekanismer – faglige, politiske og økonomiske – som griper inn i hverandre. En vei å
gå, kan derfor være å prøve ut ulike insentiver parallelt,
sier Skov Simonsen.

– Helsetjenesten vil trenge antibiotika også fremover,
og på grunn av resistens trenger vi også at det utvikles
nye. Det er en utfordring at det er liten fortjeneste og
stor økonomisk risiko knyttet til slik utvikling. Det er lite
appetittvekkende for legemiddelselskapene, sier Skov
Simonsen.

Samtidig mener Simonsen at det må satses tungt på
å redusere forekomsten av infeksjonssykdommer
gjennom forebyggende tiltak. Han trekker også frem
et aspekt som han mener er undervurdert, og som covid-19 bekjempelsen har vist verdien av. Det er rask og
nøyaktig diagnostikk.

Uten at han vil gå inn på konkrete nye forretningsmodeller for å styrke investeringene i nye antibiotika,
mener Skov Simonsen at diskusjonen om hvordan nye
antibiotika kan utvikles, må få en ny start.

– Det er en naturlig tanke at utvikling av treffsikker
diagnostikk vil følges opp av treffsikre medikamenter.
Slike medikamenter vil være noe det offentlige bør være
interessert i å betale godt for, sier Skov Simonsen.
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Slik rammes pasienter
Blant store tall kan enkeltmennesker fort forsvinne. I regnestykkene over hva AMR
koster samfunnet, kan de ikke-økonomiske kostnadene for enkeltindivider bli oversett.
Når man ser på de store tallene, er det viktig å huske på at hver infeksjon forårsaket
av resistente bakterier påfører en pasient ekstra lidelse og helseplager. Hvert dødsfall
som følge av AMR er et liv som er blitt forkortet.
Kristian Tonby, leder av antibiotikateamet og overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo
Universitetssykehus minner oss om hvordan antibiotika er viktig i mange avanserte medisinske sammenhenger:
– Moderne medisin med kreftbehandling, organtransplantasjon og avansert medisinsk og kirurgisk behandling er truet dersom vi ikke lenger har virksomme
antibiotika, uttalte han i forbindelse med Antibiotikauken i november 2020.
I denne rapporten har vi valgt å bruke kreftbehandling som et eksempel for kort å beskrive et medisinsk
område hvor tilgang til virksomme antibiotika er sentralt.
Hver dag får 100 nordmenn beskjed om at de har
kreft. Mens tre av fire norske pasienter i dag overlever
kreften, dør rundt 11000 i Norge av ulike kreftsykdommer årlig. På verdensbasis er det mer enn 18,2 millioner nye tilfeller hvert år og 9,6 millioner kreftpasienter
som dør.
Ifølge Kreftforeningen får 20 prosent av alle pasienter som behandles for kreft ved Oslo Universitetssykehus antibiotika i forbindelse med kreftbehandlingen.
Noen pasienter med alvorlige kreftsykdommer kan
faktisk ikke behandles uten antibiotika.
X Behandling for akutt leukemi er ikke mulig å gjennomføre dersom det ikke finnes effektiv infeksjonsbehandling. Dette gjelder for rundt 200 til 250
voksne pasienter hvert år i Norge og rundt 50 barn i
alderen 0–15 år.
X Kreftsykdom som behandles med høydose autolog
stamcellestøtte (HMAS), slik som benmargskreft,
utføres på 150 til 200 pasienter hvert år i Norge. I
tillegg kommer allogen stamcelletransplantasjon
med omtrent 120 til 130 voksne og barn. Også disse
pasientene er avhengig av infeksjonsbehandling.
X Transplantasjoner og immunterapi vil også være
umulig å gjennomføre uten antibiotikabehandling.

I forbindelse med kirurgiske inngrep trenger mange
antibiotika for å behandle sårinfeksjoner. Det samme
kan gjelde ved stråleterapi og cellegift; behandlingene
dreper ikke bare kreftcellene, men også celler som er
en del av vårt forsvar mot infeksjoner. Det fører til at
pasienter som får strålebehandling eller cellegift lettere
får infeksjoner og trenger antibiotika.
Kreftdiagnostisering kan også bli mer krevende:
Allerede uttrykkes det stor bekymring for at prostatabiopsi kan være farlig dersom en pasient er bærer av
antibiotikaresistente bakterier i tarmen og biopsien tas
gjennom den.
Hvordan AMR kan påvirke livskvaliteten til pasienter
er et annet aspekt Kreftforeningen legger vekt på. Pasienter som smittes av resistente bakterier vil over lang
tid oppleve at livskvaliteten blir dramatisk påvirket på
grunn av smittefare med å være sammen med familie
og venner. På sykehuset vil de møtes av «gule frakker»
og legges i isolasjon. All behandling kompliseres når
man har en resistent bakteriell infeksjon. Dette vil igjen
bety at helsetjenesten blir dyrere og krever mer personressurser.

– Moderne medisin med kreftbehandling,
organtransplantasjon og avansert
medisinsk og kirurgisk behandling
er truet dersom vi ikke lenger har
virksomme antibiotika.
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Gir AMR-problemet et ansikt
Ingrid Stenstadvoll Ross, generalsekretær i Kreftforeningen
Alle kjenner noen som har eller har hatt kreft. Når vi
skal finne løsninger på antibiotikaresistens må vi aldri
glemme at det er liv og død for disse sårbare menneskene diskusjonen handler om.
Det sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i
Kreftforeningen.
– Når du ser en sliten kreftpasient med lavt immunforsvar, er det lettere å forstå hva dette egentlig gjelder.
For denne pasienten kan det å ha effektive antibiotika
være avgjørende for om hun overlever, sier Stenstadvold Ross.
– For enkelte grupper av pasienter er det like sant at det
er antibiotika som redder livet deres som at selve kreftbehandlinger gjør det, sier hun.
I et slikt perspektiv, er det viktig at Norge fortsetter det
gode arbeidet som er gjort med forebygging i form av
hygienetiltak, vaksinasjon, tiltak knyttet til dyrehold og
landbruk, og til riktig bruk av antibiotika.
Samtidig mener Stenstadvold Ross at man må ta inn
over seg behovet for å utvikle nye antibiotika.
– Dette er ganske komplisert, for man ber jo legemiddelindustrien om å utvikle legemidler som skal stå i
beredskap bakerst på hylla, og som bare skal brukes
når det virkelig er behov. Da må vi sammen finne tiltak
og utvikle modeller som gjør at det kan skje, sier hun.
Sammen med andre norske institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner arbeider Kreftforeningen med
et slikt tiltak. Det handler om å foreslå en internasjonal
konvensjon som skal bidra til mer bærekraftig bruk av
antibiotika.
– Vi tenker at det er behov for et rammeverk for global
bruk av antibiotika. Tobakksfeltet er et eksempel på
hvor stor effekt en internasjonal konvensjon kan ha. Det
var et gjennombrudd i kampen mot tobakkskader da vi
fikk vedtatt den. Det er mulig å tenke seg noe lignende
for antibiotika, og vi mener Norge har en god mulighet
til å være pådriver i dette arbeidet, sier hun.
Som viktige faktorer for at Norge kan aksle ledertrøya,
trekker hun frem de vellykkede tiltakene Norge har

– Fordi vi er et lite land, kan vi være godt
egnet som et «laboratorium» der ulike
løsninger og insentiver for å utvikle nye
antibiotika kan prøves ut.
gjort innen forebygging og for riktig bruk av antibiotika
både for dyr og mennesker.
– En slik konvensjon må handle om flere ting, blant annet å regulere bruken og å finne økonomiske modeller
for å utvikle midler man strengt tatt ikke ønsker å bruke,
sier hun.
Stenstadvold Ross mener at Norge også har mulighet til
å spille en annen, viktig rolle:
Fordi vi er et lite land, kan vi være godt egnet som et
«laboratorium» der ulike løsninger og insentiver for å
utvikle nye antibiotika kan prøves ut.
– Vår størrelse gjør Norge godt egnet for pilotprosjekter
som både vi og resten av verden kan lære av. I tillegg
har vi tradisjon for god og tillitsfull dialog der partene
setter seg ned for å finne gode løsninger, sier hun.
Hun understreker at Kreftforeningen i en slik sammenheng ikke er en ekspertstemme, men en brukerstemme
som det er viktig blir lyttet til. Samtidig kan foreningen
bidra til å samle parter i samme rom til åpne og tillitsfulle diskusjoner.
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Norske utfordringer knyttet til
antibiotikaresistens
«Fordi norske myndigheter har vært dyktige til å bruke antibiotika riktig, kan vi fortsatt
bruke «gamle» antibiotika som bakteriene har utviklet resistens mot i andre land. I
Europa har vi i dag én leverandør som produserer benzylpenicillin, som Norge trenger.
Det er eksempel på et område der bransjen burde ta mer ansvar.»
Bente Hayes, adm.dir. Sykehusinnkjøp
Den viktigste årsaken til antibiotikaresistens er feil bruk
og overforbruk av antibiotika til både mennesker og dyr.
At vi i Norge bruker lite antibiotika og er gode på å
bruke smalspektrede antibiotika når det er mulig bidrar
til lav forekomst av antibiotikaresistens. Det er grunnleggende bra, men gir oss også en utfordring vi deler
med få andre land, og som blir beskrevet under.

Begrenset tilgang på smalspektrede antibiotika
Som følge av at vi har mindre antibiotikaresistens i Norge kan vi gi effektiv behandling med «gamle» smalspektrede antibiotika, men siden disse brukes lite i resten av
verden er markedet lite og sårbart.
Vi ser derfor at antall tilfeller av legemiddelmangel
øker generelt, men Norge er spesielt sårbar for mangel
på smalspektrede penicilliner. Det er de hyppigst brukte
antibiotika med 27 prosent av det samlede antibiotikasalget i 2019. I Norge er det per i dag to selskaper som
har markedsføringstillatelse for humant benzylpenicillin
og to for fenoksymetylpenicillin.
Hvis vi mangler smalspektrede antibiotika, må vi ta
i bruk mer bredspektrede antibiotika på enkle infeksjoner. Det kan bidra til å øke resistensen. Det er derfor
viktig å sikre tilgang på smalspektrede antibiotika.
Siden det er få land som fremdeles bruker slike
smalspektrede antibiotika og siden markedet er lite, er
det kun noen få leverandører globalt som produserer
virkestoff og ferdig legemiddel. Leverandørene befinner
seg ofte i India, Kina eller andre lavkostnadsland. Det er
en av årsakene til at det stadig oftere oppstår mangelsituasjoner, og det gjør oss sårbare for brudd i de
internasjonale forsyningslinjene.

Få nye antibiotika utvikles og enda færre når
det norske markedet
Når vi i Norge har lavt forbruk og lite antibiotikaresistens er det et mindre tydelig behov for nye antibiotika.
Dette er bra, men samtidig fører det til at få nye antibiotika kommer til markedet og er tilgjengelig for bruk
når pasientene faktisk trenger det. Utviklerne finner

Smal- og bredspektrede
antibiotika
Noen antibiotika virker bare på et begrenset
utvalg av bakterier og er effektive mot et fåtall
ulike bakterier. Disse kalles smalspektrede. Andre
angriper et bredere antall bakterier og er effektive mot mange. Disse kalles bredspektrede.
Kilde: snl.no
det ikke interessant å gjennomgå prosessen med å
søke om norsk markedsføringstillatelse. Det er selskapene som til slutt bestemmer om et nytt antibiotikum
kommer til markedet, men et bedre regulert marked vil
gjøre det mer interessant.

For lite innovasjon
«Verden trenger nye antibiotika, men vi mangler gode
ordninger for å oppmuntre til forskning, utvikling og
produksjon. Derfor må politikere og myndigheter våge
å tenke nytt.» Sveinung Stensland, stortingsrepresentant
(Høyre).
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Resistensutvikling skaper behov for nye effektive antibiotika. Dette er antibiotika som kun skal brukes i møte
med resistente bakterier.
Både norske og internasjonale myndigheter viser i
sine analyser at det er for lite innovasjon og utvikling
av nye antibiotika som skal brukes ved antimikrobiell
resistens.
Dagens finansieringsmodeller for antibiotika er
basert på forskrivningsvolum. Da forsvinner insitamentene for å utvikle nye effektive antibiotika som er viktig
for beredskap og som primært skal brukes sjeldent. I
løpet av de siste tre tiårene har det kun kommet to nye
klasser med antibiotika og det er få under utvikling.
FHI viser i sin nye rapport om antibiotikaresistens til
at det kun er 40 antibiotikakandidater i klinisk utvikling
per april 2020 og at de fleste av disse vil bli lagt bort av
vitenskapelige årsaker. Kun 14 nye antibiotika er lansert
siden 2014. WHO vurderer at kun to av disse er «innovative». De ble godkjent av EMA i 2017 og 2019. Ingen av
disse har foreløpig fått markedsføringstillatelse i Norge.
«Multinasjonale legemiddelselskaper har i all hovedsak
forlatt antibiotikamarkedet på grunn av manglende
inntjening, og det er derfor små selskaper med få
produkter som står for utvikling av nye antibiotika. Slike
selskaper er finansielt lite robuste, og fundamentet
for FoU på dette området er derfor meget usikkert. De
underliggende årsakene er at utviklingsarbeidet ikke
finansieres av salg så lenge de antibiotika som finnes
på markedet fremdeles virker mot de fleste infeksjonene.
Nye antibiotika vil bli reservert til enkelttilfeller med
multiresistente infeksjoner i humanmedisinen og i en
framtid med mer utbredt resistens. Dette vil være gunstig
for folkehelsen, men svært utfordrende for innovatører»,
Folkehelseinstituttet.12
De store legemiddelutviklerne melder seg ut og små
innovative selskaper går konkurs.
X Bare de siste to årene har fire antibiotikaselskaper
gått konkurs eller blitt lagt ut for salg, til tross for at
de hadde overlevd den tiår-lange utviklingsprosessen for å få godkjent et nytt legemiddel.
X 5 av de 15 antibiotika som FDA hadde godkjent
siden 2010 er tatt ut av markedet eller det er reduksjon i tilgjengeligheten. Melinta, en amerikansk
antibiotika-innovatør, gikk konkurs i desember 2019,
etter å ha fått regulatorisk godkjenning i USA og
Europa for et antibiotikum vurdert som “innovativt”
mot et “kritisk” prioritert patogen av WHO.13
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Jakten på løsninger globalt
og nasjonalt
Både nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner har det siste tiåret
viet antibiotikaresistens økt oppmerksomhet. Nedenfor følger en oversikt over
viktige initiativ.
Verdens helseorganisasjon
Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært antibiotikaresistens som en av de ti største truslene mot
folkehelsen, miljø og dyrehelse. Samtidig påvirker AMR
økonomien i betydelig grad.
I 2015 sluttet en rekke land, inkludert Norge, seg
til «Global Action Plan om Antimicrobial Resistance».
Gjennom dette forplikter landene seg til å utarbeide og
gjennomføre nasjonale tverrsektorielle handlingsplaner.
På FNs høynivåmøte om AMR i 2016 ble dette fulgt opp
av statslederne. Etter møtet ble det etablert en koordineringsgruppe som i april 2019 ferdigstilte rapporten
“No time to wait: Securing the future from drug-resistant infections” som beskriver status og tiltak.14 Et eget
sekretariat i WHO arbeider med å følge opp anbefalingene.
WHO understreker at det er behov for innovasjon og
investeringer i forskning og utvikling av antibakteriell
medisin, vaksiner og diagnostiske verktøy. For å møte
dette behovet er det lansert flere initiativ, blant annet
Antimicrobial Resistance Multi Partner Trust Fund (AMR
MPTF), The Global Antibiotic Research & Development
Partnership (GARDP) og AMR Action Fund som skal
stimulere til nødvendig finansiering.

Den europeiske union
EUs handlingsplan mot antibiotikaresistens (2017) har
som mål at EU skal bli den beste regionen i verden på
bekjempelse av antibiotikaresistens. Stimulering av
forskning, utvikling og innovasjon er viktige drivere. EU
vil også styrke systemene for overvåking, datainnsamling og forskning.
For å følge opp handlingsplanen har EU utarbeidet
en egen legemiddelstrategi som blant annet skal svare
ut manglende investeringer i antibiotika, feil bruk og
manglende kunnskap om AMR hos helsepersonell og i
befolkningen.15
Norge har siden 2016 hatt en nasjonal ekspert i
Europakommisjonen for å arbeide sammen med europeiske miljøer på feltet og norske forskere deltar i EUs
rammeprogram Horisont 2020.16 Programmet har en
egen satsing på antibiotikaresistens.

AMR Action Fund
AMR Action Fund er det største offentlig-private
samarbeidet innen antibiotikaresistens. Fondet
ble etablert av den internasjonale legemiddelindustriforeningen IFPMA i 2020. Målet er å bringe
to til fire nye antibiotika på markedet innen ti år.
Fondet jobber for å dekke noe av finansieringsbehovet i utviklingen av nye antibiotika. Uten et
velfungerende marked for antibiotika er bioteknologiselskaper som utvikler nye antibiotika
ikke i stand til å finansiere sin forskning. Dette
gjelder særlig den siste utviklingsfasen som er
veldig kostbar. Andre initiativer som gir midler
til forskning i tidlig fase har bidratt til å forbedre
den pre-kliniske pipelinen, men uten støtte og investering i de mer komplekse og kostbare senere
utviklingsstadiene, vil ikke prosjektene overleve
hele veien til pasientene. Målet er å gi nasjonale myndigheter tid til å gjennomføre politiske
endringer som kan bidra til en mer bærekraftig
pipeline for antibiotika.17 | 18
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EUs investeringsfond er eid av – og representerer –
alle de 27 medlemslandene i EU. I februar 2021 gikk EUs
investeringsfond inn i legemiddelindustriens antibiotikaforskningsfond «The AMR Action Fund».

Nordisk samarbeid
Det er flere initiativ for legemiddelsamarbeid mellom
de nordiske landene for å sikre best mulig kostnadseffektivitet og tilgang til legemidler. Under covid-19 er det
tatt initiativ til samarbeid om legemiddelproduksjon.
Nordisk råd arbeider først og fremst med å sette
antibiotikaresistens på agendaen og levere innspill til
ministerrådet og politikere i Norden. Siden 2014 har rådet jobbet mot antibiotikaresistens og i 2017 presenterte det et initiativ med 12 konkrete tiltak.19 Felles innkjøp
og insitament til å utvikle nye antibiotika og vaksiner er
to av disse.

12 konkrete tiltak
1.
2.
3.
4.

Hurtigere og mere præcis diagnostik
Optimal antibiotika behandling
Rationel og hensigtsmæssig brug af antibiotika
Forebyggelse af smittefare og spredning af
behandlingskrævende infektioner
5. Anvendelse af vacciner inden for jordbrug,
husdyrproduktion og akvakulturer
6. Incitamenter til udvikling af ny antibiotika og
vacciner
7. Folkeoplysningskampagner i Norden
8. Fælles nordisk institut og online-database
9. Prioriteret liste over farlige patogener og fælles
indkøb af særskilt vigtige antibiotika
10. Koordination af fødevarekontrol og arbejdsdeling
mellem nationale myndigheder i Norden
11. Norden i Europa og resten af verden
12. Fælles nordisk plan

Antibiotikaresistens – nye finansieringsmodeller som en av løsningene

at det må det utvikles nye antibiotika og diagnostiske
hjelpemidler og at antibiotika bare må brukes der det
er nødvendig, samtidig som alle som trenger tilgang på
antibiotika bør få det.22 Regjeringen har satt i gang et
arbeid med å oppdatere strategien. Arbeidet skal være
ferdig i løpet av 2021, men kan bli forsinket som følge
av covid-19.
Det er utarbeidet en handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten og en egen handlingsplan for
bedre smittevern for å følge opp strategien:
X Godt smittevern er avgjørende for å håndtere utfordringen med antibiotikaresistens. Handlingsplan for
bedre smittevern skal bidra til å redusere forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner og bedre
organisering og struktur av smittevernet i Norge.23
X Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens
hadde mål om å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utløpet av 2020. Dette
ble nådd med god margin. Ved utgangen av 2020
er forbruket redusert med 33 prosent.24 Strategien
har videre et mål om at sykehusene skal redusere
bruken av bestemte bredspektrede antibiotika med
30 prosent i perioden 2012-2021 målt i DDD/100
liggedøgn. I 2019 hadde man oppnådd en reduksjon
på 16 prosent.25
Norge har politisk ambisjon om å være en pådriver i
internasjonalt, normativt arbeid for ansvarlig bruk og
utvikling av nye antibiotika, vaksiner og bedre diagnostiske hjelpemidler. Den norske regjeringen har fulgt opp
ambisjonene og vært en pådriver i arbeidet med å sette
antibiotikaresistens på dagsorden både i Verdens helseorganisasjon, FNs hovedforsamling, EU og Nordisk råd.

Rådet er også villig til å vurdere finansielle insentiver
som kan stimulere til produksjon av nye antibiotika20, og
det er besluttet å gjennomføre felles anbud for Norge,
Danmark og Island for å bidra til sikker levering av eldre
av patenterte legemidler, blant annet antibiotika.21

Norges arbeid mot resistens
Norges lave forekomst av AMR skyldes et systematisk
arbeid i et One Health-perspektiv fra politikere, myndigheter, helsetjenesten, landbruk og havbruk.
I 2012 utarbeidet regjeringen Nasjonal strategi mot
antibiotikaresistens (2015-2020) som beskriver regjeringens mål for arbeidet og hvilke tiltak som skal iverksettes for å nå målene. Strategien er felles for Helse- og
omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Nærings- og
fiskeridepartementet. Den understreker at kampen mot
antibiotikaresistens krever internasjonalt samarbeid,

Det er flere initiativ for legemiddel
samarbeid mellom de nordiske landene
for å sikre best mulig tilgang til lege
midler og kostnadseffektivitet. Under
covid-19 er det tatt initiativ til samarbeid
om legemiddelproduksjon.
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Hva kan vi lære av covid-19?
Ett år med covid-19 har vist oss hva infeksjonssykdommer og en verdensomspen
nende helsekrise kan bety: nærmere 150 millioner smittede globalt. 3,1 millioner
døde per april 2021. Viruset rammer liv og helse, og har fått store konsekvenser både
for enkeltpersoner og samfunnet, og for norsk og internasjonal økonomi.26
I Perspektivmeldingen 2021 trekker regjeringen de lange
linjene for norsk økonomi. Statens utgifter øker raskere
enn inntektene, og framskrivingene viser at det frem mot
2060 vil være et udekket finansieringsbehov over statsbudsjettet på om lag 5 mrd. kroner årlig.27 Utgiftene må
ned og inntektene opp. Helseutgiftene utgjør allerede

i dag 10,5 prosent av BNP.28 Som nevnt innledningsvis
i denne rapporten, viser tall fra Verdensbanken at AMR
kan påvirke verdensøkonomien betydelig. En økning i
antibiotikaresistens kan bidra til å drive disse utgiftene
videre også i Norge dersom den fordelaktige posisjonen
vi har i dag, med lav forekomst av resistens, endrer seg.29
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Fantastiske læringsmuligheter for
internasjonalt helsesamarbeid!
John-Arne Røttingen, dr.med.
Erfaringene som helsemyndigheter over hele verden
har gjort under Covid-19, er en kjempemulighet for å
finne løsninger på andre, felles internasjonale, og dermed globale, helseutfordringer. Det mener John-Arne
Røttingen.
Den tidligere direktøren for Forskningsrådet har en
omfattende bakgrunn som ekspert innen smittevern, infeksjonssykdommer og antibiotikaresistens. Nå er han
norsk «global helseambassadør» i Utenriksdepartementet. Han understreker at han i denne sammenhengen
ikke uttaler seg på vegne av departement eller myndigheter, men på bakgrunn av sin faglige kompetanse og
erfaringer.
– Under Covid-19 har myndigheter over hele verden
sett at de måtte ta en aktiv rolle med tidligere uprøvde
tiltak som å bære risikoen ved utvikling av vaksiner for
å håndtere problemet - og de har sett at dette virker.
Her er det overføringsverdier, for eksempel til hvordan
verden skal angripe antibiotikaresistens, sier Røttingen.
Selv har han arbeidet i mer enn 15 år med problemstillinger knyttet til det internasjonale innovasjonssystemet
for å utvikle teknologi, legemidler og vaksiner på områder hvor det ikke har vært et tilstrekkelig kommersielt
marked. Antibiotika er et eksempel på et slikt marked.
Han er ikke i tvil om at et enda mer omfattende samarbeid over landegrensene er nødvendig. Samtidig må
man finne nye modeller for samarbeid mellom myndigheter og legemiddelselskaper.
– Legemiddelutvikling er økonomisk høy-risiko. Suksess
må belønnes på et vis, og man må være villige til å se på
løsninger som er annerledes enn dagens, for eksempel med en risikodeling mellom utvikler og kjøper, sier
Røttingen. Han understreker at slike løsninger må gå
begge veier; at bestillerne også har mulighet til å sette
andre betingelser. Når man deler risiko, må man også
dele mulige gevinster og oppsider.
Ett initiativ for å finne nye modeller, er EUs planer for
etablering av HERA. Prosjektet skal vurdere konkrete
insentiver og nye prismodeller, ut fra erkjennelsen av

at «de nåværende finansieringsmodellene ikke bidrar til
bærekraftige løsninger.»
– Vi har foreløpig ikke klart å etablere gode roller og
mekanismer for utvikling og innovasjon av antibiotika.
Nasjonale markeder for antimikrobielle midler er ofte
for små, og i hvert fall i et så lite land som Norge. Skal
insentivene fungere, må vi ha større markeder. Da er
det behov for å håndtere dette på et overnasjonalt nivå,
sier Røttingen.
Han mener det er naturlig å tenke deler av Europa som
ett slikt samarbeidende fellesskap. Kanskje den mest
realistiske tilnærmingen, er at man gjør de samme
tiltakene koordinert i en rekke land. Men man kan også
tenke seg betalings- og refusjonsløsninger som dels
har en europeisk felles komponent og dels en nasjonal
komponent.
Røttingen mener AMR-problemene er godt forstått
og anerkjent, både av norske politikere og internasjonalt. Den neste utfordringen er å omsette forståelsen i
handling. Det vil kreve mer systematisk og forpliktende
internasjonalt samarbeid.
– Da må vi sørge for løsninger der volumet av penger,
marked og mekanismer er stort nok til at det fungerer,
sier Røttingen.
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Løsninger i kampen mot
antibiotikaresistens
Det finnes ikke ett enkelttiltak eller ett satsingsområde som alene kan hjelpe Norge
og resten av verden til å håndtere trusselen fra AMR. Det krever samvirke mellom
en rekke parallelle, målrettede grep. Dette betinger et nært og tillitsfullt samarbeid
mellom myndigheter, fagmiljøer og næringsliv på tvers av sektorer i et One Health
perspektiv.
I oppfølgingen av Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens har myndighetenes oppmerksomhet først og
fremst vært på riktig bruk, forebygging gjennom blant
annet smittevern, og økt oppmerksomhet og kunnskap
om hva som fører til økt antibiotikaresistens både i
helsetjenesten og i befolkningen.

Stimulere riktig bruk og forebygging
Norges systematiske arbeid gjennom mange år med
smittevern, å redusere forbruket av antibiotika og bruk
av smalspektret har bidratt til den gode situasjonen
i Norge. Folkehelseinstituttet understreker i sin nye
rapport om antibiotikaresistens at de viktigste tiltakene
fortsatt vil være «knyttet til å redusere behovet for antibiotika, øke treffsikkerheten ved antibiotikaforskrivning
og hindre spredning av resistente bakterier.»

Stimulere tilgang på smalspektrede antibiotika
Hvis Norge ikke har forutsigbar tilgang til smalspektret
antibiotika, kan dette få stor betydning for resistenssituasjonen. En oversikt over legemiddelmangel og avregistreringer for 2021 fra SLV i april viser 520 oppføringer
totalt og 40 oppføringer for antibiotika.30
Norge har tatt viktige grep for å redusere betydningen av pris på eldre antibiotika, og myndighetene var
tidlig ute med å vektlegge blant annet leveringssikkerhet i anbudene på generiske antibiotika. Når det tidligere utelukkende ble lagt vekt på lavest mulig pris fant
leverandørene det mindre attraktivt å være i det norske
markedet. Derfor er vektingen i de offentlige anbudene
justert. I anbud som hadde oppstart i 2020 ble miljøkriteriet vektlagt 30 prosent, leveringssikkerhet 20 prosent,
brukervennlighet 30 prosent og pris 20 prosent. Målet
er å stimulere flere leverandører til å bli i det norske
markedet når det ikke nødvendigvis er lavest pris som
vinner anbudet.
Et annet tiltak for å sikre tilgang til smalspektrede
antibiotika er samarbeidet om anbud med Danmark og
Island. Det gjenstår fremdeles å se konkrete resultater
av dette samarbeidet.

Det er, ikke minst under covid-19, pekt på at norsk
produksjon kan være et grep for å løse legemiddelmangel. Legemiddelverket har kartlagt muligheten for å
produsere flere legemidler i Norge, inkludert antibiotika. Kartleggingen viser at egenproduksjon kan være
et bidrag til å bedre beredskapen, men at den aldri kan
komme opp i et omfang som dekker Norges totale behov.31 Det er i dag kun mulig å egenprodusere noen få
legemidler. SLV viser videre til at antibiotikaproduksjon
er krevende. Det vil ta tid, koste mye og mest sannsynlig kreve tett samarbeid mellom offentlig og privat
sektor. Legemiddelverket mener derfor det er naturlig
å se på et nordisk samarbeid og får støtte fra FHI. De
peker også på behovet for mer transparent informasjon
om de ulike globale leverandørene inklusiv virkestoffleverandørene. Dette gjelder ikke bare for antibiotika,
men for alle medisiner og produkter der det gjentatte
ganger oppstår mangelsituasjoner.32
Stortinget ba i mai 2021 regjeringen om umiddelbart
å gå i dialog med relevante produksjonsmiljøer med sikte på å inngå beredskapsavtaler for norsk produksjon
av viktige legemidler og utredede og om mulig inngå
forhåndskjøpsavtaler med private aktører som ønsker å
etablere norsk vaksineproduksjon.33

Norge har tatt viktige grep for å redusere
betydningen av pris på eldre antibiotika,
og myndighetene var tidlig ute med å
vektlegge blant annet leveringssikkerhet i
anbudene på generiske antibiotika.
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Bransjen må utfordres
Bente Hayes, administrerende direktør, Sykehusinnkjøp
Skal vi finne gode løsninger for AMR, må både legemiddelindustrien og myndighetene tåle å bli utfordret. Det
sier konstituert direktør Bente Hayes i Sykehusinnkjøp
HF, og fyrer av første utfordring:
Hun opplever at legemiddelbransjens oppmerksomhet
rettet mot å utvikle nye antibiotika, går på bekostning
av andre, viktige tiltak mot resistente bakterier.
Et av disse er behovet Norge og andre land har for å sikre tilgang på smalspektrede antibiotika som fortsatt er
virksomme både for pasienter i primærhelsetjenesten
og på norske sykehus.
– Fordi norske klinikere har vært dyktige til å bruke
antibiotika riktig, og at det foreligger nasjonale retningslinjer, kan vi fortsatt bruke «gamle» antibiotika
som bakteriene har utviklet resistens mot i andre land. I
Europa har vi i dag én leverandør som produserer benzylpenicillin, som Norge trenger. Det er eksempel på et
område der bransjen burde ta mer ansvar, sier Hayes.
I Sykehusinnkjøp HF som Hayes nå leder, har man også
vært opptatt av å få tilbud på bruksferdige løsninger av
antibiotika eller lukkede systemer, der sykepleierne slipper å blande medikamentene for tillaging på sykehus..
Dette er viktig både for pasientsikkerhet, for ansatte og
for miljøet.
– I dag er det bare ett legemiddelselskap i Norge som
legger til rette for dette og som har en bred portefølje.
Det mener jeg ikke er godt nok, sier Hayes.
Samtidig anerkjenner hun behovet samfunnet har for å
utvikle nye antibiotika, og problemene som må løses for
å få dette til.
– Trenger vi nye antibiotika? Ja, det gjør vi. Vi må også
ha produksjon nok til at vi kan ha dem på ei hylle til vi
trenger dem. Derfor må vi også ha insitamenter for å
utvikle medikamenter som det skal brukes så lite som
mulig av. Enkelt sagt, handler det om å betale for en
forsikring, sier Hayes.
Hun understreker at Sykehusinnkjøp HF kan legge til
rette for insentiver knyttet til leveringssikkerhet og miljøhensyn, men at de ikke har noen direkte rolle å spille
i utvikling av nye antibiotika. Likevel er også dette viktig

for dem. Det leder frem til en utfordring Hayes retter til
politikere og myndigheter:
– Mange politikere snakker om norsk produksjon. Da
må de kunne svare tydelig på hva vi skal produsere. Ett
antibiotikum? Mange? Skal vi produsere til eget forbruk
eller også til eksport? Hvilke behov skal slik produksjon
dekke, og i hvilket volum? Jeg hører med blant dem som
er skeptisk til fornuften i dette, sier hun.
Hayes mener internasjonalt samarbeid er nødvendig,
og her samarbeider Sykehusinnkjøp både med nordiske
land, med BeNeLuxA (Belgia, Nederland, Luxembourg,
Østerrike) og med britiske NHS og NICE, for å nevne
noen.
– Vi får med oss de ulike ordningene som prøves ut,
både der og andre steder. Jeg tror det er klokt for Norge
å se nærmere på hva de ulike landene setter opp av
insentivordninger, sier Hayes. Flere land bør samarbeide om utvikling. Hun mener en mulighet er at verdivurderingen av nye antibiotika kan ligge på nasjonalt nivå,
mens selve innkjøpet kan ligge på overnasjonalt nivå.

34

Antibiotikaresistens – nye finansieringsmodeller som en av løsningene

Stimulere innovasjon,
forskning og utvikling
Vi trenger å stimulere til innovasjonen av nye antibiotika. For å klare det, trenger
alle aktører i den komplekse antibiotikakjeden forutsigbarhet og en fornuftig
markedssituasjon.
I Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens sier regjeringen at Norge må bidra til at det utvikles nye antibiotika og at vi skal være en pådriver internasjonalt. Vi skal
samarbeide med andre land for å få det til. Strategien
viser at stagnasjon i utviklingen av nye antibiotika er
en av de viktigste utfordringene vi står overfor globalt,
for å sikre verdens befolkning tilgang på virksomme
antibiotika mot resistente bakterier.

Foto: Stortinget

Trontaledebatten 2020
I forbindelse med Trontaledebatten høsten 2020
vedtok et enstemmig Storting følgende anmodningsvedtak etter forslag fra stortingsrepresentant Marit Arnstad på vegne av Senterpartiet:
«Stortinget ber regjeringen utarbeide forslag til økonomiske modeller for utvikling av nye, virksomme
antibiotika som premierer medikamentutvikling,
ikke salg og bruk, der både belønningsmekanismer
og avgift/skatt vurderes som virkemiddel.»

«Det er viktig med en samlet internasjonal innsats fra
myndigheter, organisasjoner og industri for å finansiere
utviklingen av nye medikamenter, teknologi og andre
metoder for å stanse utbredelsen av antibiotikaresistente
bakterier», Kreftforeningen.
Finansiering er et av de mest kraftfulle tiltakene for å
nå dette målet. Mange legemidler har en stor samfunnsverdi, men forskrivningsvolumet er lite. Det gjelder mange persontilpassede behandlinger og behandlinger for sjeldne lidelser, og det gjelder legemidler mot
antibiotikaresistens – legemidler som skal brukes så lite
som mulig, og først og fremst være i beredskap.
I Perspektivmeldingen 2021 viser regjeringen at
statens utgifter raskt vokser seg større enn inntektene,
og myndighetene har et betydelig behov for å kontrollere utgiftene i statens budsjetter. Det gjør at det er viktig
å finne modeller som sikrer forutsigbarhet og kontroll
over utgiftene for myndighetene.
Dagens finansieringsmodeller basert på forskrivningsvolum gir ikke insitament for innovasjon, forskning
og utvikling på legemidler med lite volum. Det er derfor
nødvendig å få på plass34 finansieringsmodeller som
tar høyde for samfunns- og beredskapsverdien av å ha
tilgang på virksomme antibiotika. Verdien for samfunnet
er stor, mens utviklerne ikke har økonomisk oppside ved
å investere i forskning og utvikling når det ikke finnes
finansieringsordninger som reflekterer investeringskostnadene i forsking og utvikling med høy risiko.
Det er forventninger til at de rike landene skal bære
ansvaret for å bringe fram nye antibiotika. Det er også
sterke politiske forventninger om at Norge skal ta en
ledende rolle.35
”Norway will not alone be able to provide sufficient
incentives to get companies to invest in antibiotics research
and development or alone have the market potential
to keep old antibiotics in the market. Both the UK and
Norway punch way above their weight in the International
development aid community by choice.” Adrian Towse,
Director Emeritus og Senior Research Fellow, of the Office
of Health Economics i Storbritannia.
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Utvikling av nye antibiotika er en
viktig del av AMR-bekjempelsen
Lars Vorland, professor emeritus, dr.med.
Få kjenner Helse-Norge bedre enn Lars Vorland. Distriktslege, sykehusspesialist, professor, leder for Helse
Nord og for Beslutningsforum – for å ha nevnt noe fra
hans omfattende CV.
Nå bruker helsenestoren noe av sin arbeidskapasitet i
innsatsen for å finne nye antibiotika og til å bistå i en
norsk satsing på bakteriofager.
Han understreker at Norge er rimelig godt stilt, og at
dette kanskje er en grunn til at infeksjonsproblematikken ikke er like høyt på dagsorden hos oss som i mange
andre land.
Men den globale trenden tilsier at problemet vil vokse
seg større og enda mer alvorlig også i Norge. Utvikling
av nye antibiotika er en viktig del av AMR-bekjempelsen.
Vorland konstaterer imidlertid at arbeidet foreløpig har
resultert i få nye legemidler.
– I min tid som leder i Beslutningsforum kan jeg ikke
huske at vi hadde ett antibiotikum til godkjenning. Det
sier nok dessverre noe om det som har pågått av utvikling de siste årene, sier Vorland.
Han mener den største barrieren er finansiering etter
grunnforskning. I den neste utviklingsfasen pådrar man
seg store kostnader, og det er vanskelig å få økonomi i
satsingen.
– I dag er det en grov mangel på finansiering av nye
antibiotika. For andre typer legemidler ser man at
legemiddelselskaper ofte vil kunne være en partner for
finansieringen i et videre utviklingsløp. Når selskapene
er tlbakeholdne med dette i utviklingen av nye antibiotika, er det en grunn til det, sier Vorland.
Han mener en av mulighetene norske helsemyndigheter må vurdere, er nærmere dialog med National
Institute for Health and Care Excellence (NICE) i Storbritannia.
– Fordi Norge er et lite land og et lite helsemarked,
mener jeg vi bør søke samarbeid med andre for å løfte
utviklingen av nye antibiotika. Det hadde vært nyttig

om den norske stat etablerte et samarbeid med NICE
på dette feltet, og samtidig tror jeg det kan være en
realistisk vei å gå, sier Vorland.
Uansett mener han situasjonens alvor er slik at legemiddelindustrien og helsemyndigheter må ha dialog
og finne samarbeidsformer for å få nye antibiotika på
markedet.
– Erfaringen viser at man må få legemiddelbransjen med
seg om man skal utvikle nye legemidler. Mine erfaringer
fra beslutningsforum er at det absolutt er mulig å ha
god og åpen dialog om problemer som må løses, sier
han.
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Nye finansieringsmodeller
– fra “broken to working market”
«Legemiddelutvikling er økonomisk høy-risiko. Suksess må belønnes på et vis, og man
må være villige til å se på løsninger som er annerledes enn dagens, for eksempel med
en risikodeling mellom utvikler og kjøper. Løsninger må gå begge veier; slik at bestillerne
også har mulighet til å sette andre betingelser. Når man deler risiko, må man også dele
mulige gevinster og oppsider. Nasjonale markeder for antimikrobielle midler er ofte for
små, og i hvert fall i et så lite land som Norge. Skal insentivene fungere, må vi ha større
markeder. Da er det behov for å håndtere dette på et overnasjonalt nivå.»
John-Arne Røttingen, dr.med.

Antibiotikamarkedet beskrives som «the broken market»
og det er behov for endringer som gir økt forutsigbarhet
for å få lønnsomhet i investeringer. For å få til dette trenger vil nye og mer treffsikre finansieringsmodeller.36
Den britiske helseøkonomen Adrian Towse understreker at to viktige forutsetninger må på plass: vi må
gå bort fra at det betales for hver pakke antibiotika som
forskrives, til en løsning der det betales for tilgjengelighet. Og det må utvikles nye metoder for å fange den
samfunnsmessige verdien av et nytt antibiotikum.
Det er flere initiativer for å få på plass slike modeller.
Målet for både myndighetene og legemiddelnæringen
er å sikre tilgang på effektiv behandling, dele risiko og gi

økt forutsigbar og tilstrekkelig økonomisk kompensasjon
til å gjøre antibiotikamarkedet mer attraktivt. Dybdeintervjuer gjort av EU-JAMRAI gruppen (EU Joint Action på
AMR og smittevern) viser at myndighetene i mange land
er usikre på hvilken finansieringsmodell som er riktig,
hvordan modellen kan iverksettes og hva det vil koste.
Det er behov for fortsatt dialog for å finne gode sam
arbeidsformer om finansielle modeller som stimulerer til:
X at eksisterende antibiotika, som de smalspektrede,
holdes i markedene
X stabil tilgang på nye effektive antibiotika til markedene og pasientene

37

Antibiotikaresistens – nye finansieringsmodeller som en av løsningene

X forskning og utvikling av nye innovative antibiotika
Det er flere nye initiativ internasjonalt som både er normative og insentivbaserte. Nedenfor følger kortfattet
omtale av noen av disse.

EU-JAMRAI gruppen
Gruppen består av 44 partnere og 40 andre interessenter. Gruppen arbeider for å fremme synergier mellom
EU-landene gjennom å utvikle og iverksette «One Health»-tiltak i bekjempelsen av antibiotikaresistens og infeksjonssykdommer. Norge er med i gruppen, inklusiv at
Christine Årdal fra Folkehelseinstituttet leder forsknings
og innovasjon arbeidsgruppen.37

DriveAB
Prosjektet ble etablert som et samarbeid mellom offentlige myndigheter og legemiddelaktører. Målet var å
endre måten myndighetene stimulerer til innovasjon av
antibiotika, sikre at antibiotikaene blir bruk riktig og er
likeverdig tilgjengelige.
DRIVE-AB definerer standarder og mål for ansvarlig
antibiotikabruk, antibiotikarelaterte folkehelse prioriteringer, beregner samfunnsverdien av nye antibiotika,
utvikler og kostnadsberegner nye økonomiske modeller
for utvikling og bærekraftig bruk av antibiotika som
resulterer i innovative antibiotika.
DRIVE-AB anbefaler en finansieringsmodell som er
delvis frikoblet fra forskrivningsvolum. I modellen er
det tenkt at to eller flere selskaper kan belønnes med et
årlig «forsikringsbeløp” i tillegg til forskrivningsvolum
for å forsyne markedet. Modellen er ikke kommet så
langt at den er testet ennå. De foreslår også en langsiktig modell hvor legemiddelutviklere får en forutsigbar
finansiering for å produsere og levere mindre brukte
men viktige antibiotika som ikke dekkes av patenter.
Kilde: DriveAB Report 38

JPIAMR
JPIAMR En global samarbeidsplattform av 28 medlemsland for å bekjempe antibiotikaresistens gjennom One
Health-insentiv. Initiativet koordinerer nasjonal finansiering for å støtte tidlige forskningsprosjekter innenfor
seks strategiske prioriteringer: behandling, diagnostikk,
overvåking, overføring, miljø og intervensjoner. Norge
er blant landene som finansierer initiativet.
Kilde: About JPIAMR39

GARDP (Global Antibiotic Research and
Development Partnership)
GARDP er etablert av WHO for å følge opp the Global
Action Plan on Antimicrobial Resistance. GARDP er en
not-for-profit organisajon som jobber for å utvikle nye
behandlinger for legemiddelresistente infeksjoner som
utgjør den største trusselen mot folkehelsen. GARDP

mobiliserer partnere blant offentlige myndigheter, private aktører, akademia og det sivile samfunn. Målet er å
stimulere til nye innovative løsninger.
Kilde: About GARDP40

Hvordan få markedet for nye antibiotika til å
fungere fra innovasjon til marked?
Stimuli i både innovasjonsfasen og markedstilgangsfasen er gjensidig avhengige av hverandre. Uten stimuli
av begge faser vil insentivene bli forgjeves.
I. Innovasjonsfasen
Insentivene i denne fasen reduserer den økonomiske
risikoen i den innovative fasen. Dette er nødvendig for
at akademia og små innovative forsknings- og oppstartsmiljøer og større etablerte selskaper kan satse
på forskning og utvikling av antibiotika. For de små
selskapene vil slike insentiver kunne være avgjørende
for i det hele tatt å kunne gå i gang, mens for de større selskapene kan det bidra til å vri oppmerksomheten
fra et forskningsområde til et annet.
Det finnes i dag flere fungerende insentiver både
nasjonalt og internasjonalt for denne fasen. Den norske
stat investerer hvert år betydelige midler i helseforskning gjennom blant annet universitetene, Norges
forskningsråd, Innovasjon Norge og de fire regionale helseforetakene. I tillegg finnes det betydelige
forskningsmidler hos private stiftelser og selskaper,
som Kreftforeningen og Trond Mohn-stiftelsen i Norge.
Internasjonalt bevilges det betydelige midler gjennom
ulike EU-programmer og WHO-initiativ. Legemiddelindustriens eget AMR Action fund er nå det største offentlig-private samarbeidet innen antibiotikaresistens.
Europakommisjonen har en betydelig satsing på
forskning både gjennom Horizon 2020 (8. rammeprogram) og bidrag til IMI (European Innovative Medicines
Initiative’s New Drugs 4 Bad Bugs). Sistnevnte har i et
privat-offentlig samarbeid mobilisert nærmere 3,5 milliarder euro for utvikling av nye legemidler frem til 2024.
II. Markedsfasen
Det er til liten hjelp å utvikle et legemiddel som ikke når
frem til markedet fordi det ikke er betalingsvilje som
sørger for produksjon og tilgjengelighet. Da kommer
ikke antibiotikumet til pasientene som trenger det.
Det er like nødvendig å stimulere fasen der antibiotikaene er ferdig utviklet og klare for bruk for pasienter
som trenger det. Riktig stimuli her bidrar til å skape
et attraktivt marked som det er interessant for private
selskaper å investere i FoU, produksjons og operative
investeringer som trengs for å bringe et produkt helt ut
til pasientene. Uten denne type stimuli vil ikke medisinske nyvinninger – nye effektive antibiotika – noen gang
nå pasientene.
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Vi må tenke utenfor boksen
Sveinung Stensland, stortingsrepresentant (Høyre)
– Jeg deler ikke pessimismen til enkelte om at det ikke
nytter å utvikle nye antibiotika fordi «smarte» bakterier
raskt vil utvikle resistens. Slik jeg ser det, er det viktig å
oppmuntre til utvikling av nye antibiotika som et viktig
spor mot resistens, sier Stensland

Norge og verden
Han mener samtidig at vi ikke må se oss blinde på at
situasjonen i Norge er bedre enn i de fleste andre land.
– Hygienebevisstheten som har kommet under Covid-19
pandemien vil trolig hjelpe i en periode. Men de siste
månedene har nordmenn både samlet opp penger på
bok og reiselyst. Når ting normaliserer seg, kommer Ola
Nordmann til å dra ut i verden i kanskje større omfang
enn noen gang tidligere. Da kommer mange hjem med
ting i bagasjen som vi helst skulle vært foruten. I Norge
vil vi derfor se at reising vil være en stor driver for AMR,
sier Stensland.

«Leterefusjonsordning»
– Verden trenger nye antibiotika, men vi mangler gode ordninger for å oppmuntre til forskning, utvikling og produksjon. Derfor må politikere og myndigheter våge å tenke nytt.
Det sier Sveinung Stensland, Høyres fremste helsepolitiker på Stortinget og andre nestleder i helse- og
omsorgskomiteen.
– Realiteten er at vi må snu en faretruende utvikling.
Hvis ikke, risikerer vi å stå uten effektive virkemidler
i kampen mot farlige bakterier. Derfor må vi våge å
tenke utenfor boksen når vi skal finne effektive tiltak
og grep, sier Stensland.
Han mener kampen mot antibiotikaresistens må føres
på tre fronter:
X riktig og begrenset bruk, slik man har klart for
eksempel i Norge og Nederland
X økt satsing på vaksiner, både mot sykdommer som
ofte utløser behov for antibiotikabehandling og mot
spesifikke bakterier
X utvikling av nye medikamenter mot resistente bakterier. Det omfatter både utvikling av nye antibiotika
og bakteriofager (virus som angriper bakteriene)

Han mener det er en svakhet i det norske systemet, at
det er lite fleksibilitet i modeller for innkjøp av medikamenter; pris og volum blir bestemmende faktorer, og
innovasjon og utvikling belønnes eller vektlegges i liten
grad. Det gjør det for eksempel krevende å få noen til å
utvikle legemidler der bruken vil være begrenset, men
betydningen for beredskapen vil være stor.
Selv var Stensland sentral i utarbeidelsen av Legemiddelmeldingen i 2015, som for første gang introduserte
målet om å legge til rette for forskning og innovasjon
som likestilt med mål om å sikre god kvalitet, lave priser
og likeverdig tilgang på legemidler.
– Dette fjerde punktet var nytt for seks år siden, men
dessverre ser vi at det ikke er blitt fulgt opp på samme
måte som de øvrige målene, sier han.
Derfor mener Stensland at politikere og myndigheter
må finne nye og annerledes ordninger enn dagens,
som gir insentiver til å utvikle nye legemidler.
Selv har han introdusert tanken om en ordning lignende den såkalte leterefusjonsordningen som har vært en
suksess for norsk oljeindustri.
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– Legemiddelindustrien og oljeindustrien ligner på hverandre på den måten at det er mange lovende forskningsprosjekter og borehull som ikke gir resultater, men som
er svært dyre å undersøke. I oljeindustrien har staten tatt
ned risikoen ved å refundere skattefradraget ved letekostnader raskt, samtidig som skattleggingen av overskudd er høyt. Jeg mener det er mulig å anvende dette
prinsippet også for legemiddelindustrien, sier Stensland.

Lær av covid-19
Han peker på utviklingen av flere Covid-19 vaksiner som
har skjedd i løpet av det siste året. En medvirkende
årsak til at så mange ulike selskaper har satset på vaksineutvikling, var at man både i EU, i USA og i andre land
fant ordninger som tok ned risikoen for de som satte i
gang vaksineutvikling.
– Antibiotikaresistens er et større problem for verden
enn Covid-19 pandemien, og det indikerer hvor enorm
utfordringen faktisk er. Når verdenssamfunnet har klart
å finne finansieringsmodeller for vaksiner, må det være
mulig også på andre områder, sier Stensland.

Han trekker frem noen utviklingstrekk som gjør ham
optimistisk.
Stensland har sett en trend de siste årene, der utvikling
og bruk av legemidler kommer høyere på den politiske
dagsorden, og sier med et smil at det gleder ham både
som utdannet farmasøyt og som helsepolitiker.
– Det arbeides med modeller langs slike linjer, både
i Norge og internasjonal. Dessverre er noe av dette
arbeidet satt på vent en periode på grunn av Covid-19
situasjonen, men det vil bli gjenopptatt.
Den nye britiske modellen, der verdsetting av nye antibiotika også baseres på beredskapsverdien det har for
samfunnet, synes han er interessant.
– Det er en modell norske myndigheter bør se nøye på.
Vi må lære og la oss inspirere av hverandre, på tvers av
landegrenser. Utfordringene må uansett løses internasjonalt, og Norge må være klar til å bidra til dette, sier
Stensland.
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Nasjonale piloteringer av
finansieringsmodeller
Noen land er i gang med pilotering av finansieringsmodeller for nye antibiotika. Blant
disse landene er Sverige og Storbritannia. Vi har valgt å beskrive modellene i disse
landene i tillegg til lovforslaget PASTEUR Act i USA. Disse landene har kommet lengst
og har enten tatt i bruk ny finansieringsløsning eller de har konkret forslag til ny
finansieringsløsning til behandling.
Stortingets vedtak høsten 2020 er også et tydelige oppdrag til den norske regjeringen å sette i gang. Regjeringen
skal utarbeide et forslag til økonomiske modeller for utvikling av nye, virksomme antibiotika som premierer medikamentutvikling, ikke salg og bruk, der både belønningsmekanismer og avgift/skatt vurderes som virkemidler.
Ved å se hen til arbeidene som gjøres i USA, Storbritannia og Sverige kan Norge dra nytte av erfaringer
som er gjort der.
Storbritannia og USA prøver ut eller har et konkret
lovforslag som i stor grad tar finansiering av antibiotika bort fra forskriviningsvolum, og knytter den opp til
antibiotikumets samfunnsverdi. Målet er å stimulere til
forskning og utvikling av nye antibiotika og sørge for at
helt nye antibiotika når markedet.
Sveriges modell har i hovedsak som mål å sikre tilgang på nye utviklede antibiotika gjennom en garantert
årlig godtgjørelse til utviklerne, men har ikke mål om å
stimulere til utvikling av nye.

USA – Pasteur Act – forskning og tilgang
Amerikanske myndigheter har utarbeidet et lovforslag
som skal gi utviklere innen bioteknologi insentiv til å
utvikle innovative antibiotika gjennom nye finansieringsordninger.41
Forslaget beskriver en abonnementsløsning som
skal gi utviklerne inntekt selv i perioder antibiotikumet
ikke blir brukt eller det blir brukt i relativt små mengder.
Ordningen skal gi insentiver til å utvikle nye innovative
antibiotika og samtidig sørge for at antibiotikumet er
tilgjengelig for pasientene når det er medisinsk behov.
Det er begrenset hvilke antibiotika som er aktuelle
for ordningen. Det skal utarbeides en liste definert av
den amerikanske folkehelsemyndigheten Center for
Disease Control and Prevention (CDC) i rapporten «Antibiotic Resistance Threats in the United States».42 Antibiotikaene det gjelder skal behandle infeksjoner som vi
ikke har effektiv behandling mot.
Den totale kompensasjonen er definert innenfor et
intervall og det er satt kriterier som definerer hvor det

enkelte antibiotikumet plasseres. Kriteriene vil blant
annet være:
X klinisk nytte for pasienter med multiresistente
infeksjoner
X første godkjente behandlingen vil gi en høyere
utbetaling enn neste godkjente behandling.
X helt ny virkningsmekanisme vil gi høyere
kompensasjon
Det stilles også krav til utviklerne som må oppfylles for
at det innvilges kompensasjon:
X Utviklerne må ha produktet tilgjengelig innen 30
dager etter kontraktsignering.
X Utviklerne må monitorere resistensutvikling til
antibiotikumet.
X Det må sendes inn en plan for registrering av
produktet i land der det foreligger et udekket
medisinsk behov.
X Det skal utvikles en plan som sikrer levering og at
det aldri vil være utilgjengelig i mer enn 60 dager.
X Utviklerne må sørge for opplæring i riktig bruk av
antibiotikumet. Utbetalingene skal fordeles over
minst 5 år, men ikke mer enn 10 år.
Etter patentutløp legges det opp til at både patentinnehaver og eventuelle generika-leverandører kan
konkurrere om en videre abonnementskontrakt som
skal sørge for sikker tilgang selv etter patentutløp.

Sverige – tilgang på nylig markedsførte
antibiotika – årlig omsetningsgaranti
I 2016 ba den svenske regjeringen folkehelsemyndighetene om å foreslå tiltak for å sikre helsetjenesten
tilgang til effektive antibiotika i behandling mot infeksjonssykdommer som skyldes resistente bakterier. Gjennom oppdraget skulle folkehelsemyndighetene utvikle
en finansieringsmodell med utbetaling av årlig beløp
til utviklerne av nye effektive antibiotika. Modellen er
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primært betaling for eksisterende antibiotika – ikke
utvikling av nye.
Antibiotikaene som inkluderes skal «uppfylla definierade krav på särskilt medicinskt värde samt ha eller
riskera att få bristande tillgänglighet på den svenska
marknaden».
Piloten startet i juli 2020 og skal vare i to år. Den
inkluderer fem antibiotika som:
X har vist god effekt mot multiresistente bakteriene
X står på WHO sin liste over prioriterte patogener
X innebærer en medisinsk risiko i Sverige – nå eller i
fremtiden43
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X har fått markedsføringstillatelse de siste seks årene,
eller være forventet å få det i nær fremtid
X har lavt forskrivningsvolum
X ikke er forbundet med alvorlige bivirkninger44
Alle legemiddelselskapene som er med i piloten er
garantert en årlig inntekt uavhengig av om det forskrives
ett eneste antibiotikum. Dette skiller piloten fra tradisjonelle finansieringsmodeller for antibiotika og andre legemidler som er forskrivningsbaserte. Modellen vektlegger
verdien av å ha tilgang på nye nødvendige antibiotika
dersom behovet skulle dukke opp, og leverandørene er
pålagt å ha et visst volum på lager i Sverige.45
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«Lagret ska vara lokaliserat i Sverige. Leverantören ska säkra
att lagrets storlek av aktuell produkt per kvartal motsvarar
föregående kvartals försäljning gånger två. Dessutom ska
lagret motsvara minst två veckors behandling vid respektive
akutsjukhus i Sverige. Denna volym är enbart uppskattad och
myndigheten garanterar inte en viss försäljningsvolym. Det
verkliga behovet kan bli mindre eller större än uppskattningen.
Leverantören har tre månader på sig från avtalsstart att
bygga upp lagervolymen om inte annat överenskommits.
Ersättning för tillgänglighet betalas ut först när leverantören
kan påvisa att lagret uppfyller volymskraven.»46

Storbritannia –tilgang basert på den reelle
verdien for samfunnet
Som første land i verden startet Storbritannia i 2018 et
prosjekt for å prøve ut en finansieringsmodell som skal
stimulere til forskning og utvikling, sikre tilgang på nye
typer antibiotika og stimuler til riktig bruk av antibiotika.
Fremfor å betale for forskrivningsvolum, er finansieringsmodellen basert på legemidlenes samfunnsverdi.
Denne verdien beregnes ved å se på verdien av det
enkelte antibiotikum ved blant annet å måle kvalitetsjusterte leveår (QALY). Modellen fanger ikke bare opp
helsegevinsten for den enkelte pasient som mottar
antibiotikumet, men også den samfunnsøkonomiske
gevinsten. Elementene (STEDI) som inngår i denne
beregningen er:
Spectrum – Verdien av å erstatte bredspektret antibiotika med et nytt smalspektret antibiotika

Enablement – Verdien av å muliggjøre andre typer
behandlinger (kreftbehandlinger, transplantasjoner og
hjertekirurgi) som krever antibiotika
Diversity – Verdien av å kunne veksle mellom ulike
antibiotika for å minske resistensutvikling
Insurance – Verdien av å ha nye antibiotika i beredskap
i tilfelle resistensutvikling
De årlige og kvartalsvise utbetalingene til utviklerne er
basert på forskrivningsvolumet hos sykehusene og en
sum fra NHS England og NHS Improvement.
Systemet benytter de vanlige grossistkanalene og
distribusjonsmåtene. Modellen gir ikke utviklerne insentiver til å selge mest mulig, samtidig sørger den for
at sykehusene ikke bruker mer enn de strengt tatt må
utfra medisinske behov.
I modellen kan man benytte de vanlige grossistkanalene og distribusjonsmåtene. Når leverandørene får
utbetalt en fast sum fratrukket det eventuelle enhetssalget og sykehusene betaler for det de bruker så sørger
man for god forvaltning av et nytt antibiotikum. Sykehusene betaler ikke til leverandøren, men til NHS.
Storbritannia representerer kun en liten del av det
store globale markedet for legemidler, og for at modellen til NHS og NICE skal lykkes må også andre land bidra
gjennom å utvikle tilsvarende modeller tilpasset forholdene i det enkelte land. Internasjonal samhandling og
koordinering er avgjørende for at finansieringsmodeller
skal gi ønsket effekt og insentiv til forskning og utvikling.

Transmisson – Verdien av å redusere overføring av
resistente bakterier og infeksjoner

Tre finansieringsmodeller i et nøtteskall:
USA

Sverige

Storbritannia

Pasteur act

Pilot

Pilot

X Frikobler omsetning fra
forskrivningsvolum

X Omsetningsgaranti

X Frikobler omsetning fra
forskrivningsvolum

X Insentiver for FoU, og sørger for tilgang
X Samfunnsverdien av antibiotikumet som
utgangspunkt for betaling
X Tar for seg hele livsløpet til antibiotikumet
fra markedsføringstillatelse til generisk
konkurranse etter at patentet har gått ut

X Bonus og forskrivningsvolum når
omsetningsgaranti er nådd.
X Insentiv for nasjonal tilgang på viktige
nye eksisterende bredspektrede
antibiotika
X Ikke til hensikt å stimulere til FoU av nye
antibiotika

X Insentiver for FoU og sørger for tilgang
X Samfunnsverdien av antibiotikumet som
utgangspunkt for betaling
X Globalt perspektiv med ønske om
samarbeid med flere land

Pilotene i Sverige og Storbritannia har sørget for at pasienter i disse landene får tilgang på et nytt og effektivt antibiotikum som foreløpig ikke er tilgjengelig for norske pasienter.
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Being a team player is essential
in combating AMR
Adrian Towse, director emeritus and senior research fellow,
of the Office of Health Economics in the UK
The UK model was not developed in one stretch. There
has been a lengthy dialogue in the UK between different parts of government, but also with the industry
which has gone on for several years.
The O’Neill report commissioned by the government
during Dame Sally Davies period as Chief Medical Officer came out with a variation of a sort of market entry
reward (MER).
– MER is a challenge for countries, where there’s a strong
tradition of using health technology assessments (HTA)
to assess value and I would put Norway in this position,
says Towse.

Even though Norway is a small country, it can play
an important role in the global fight against AMR,
says Adrian Towse, Director Emeritus and Senior
Research Fellow, of the Office of Health Economics
in the UK.47
– The most important thing we need now are models
that are working, so I think that the greatest contribution the Norwegian government could make is putting
in place something that other countries can copy says
Towse. – Something that shows that there are mechanisms that are implementable.
Norway will not alone be able to provide sufficient
incentives to get companies to invest in antibiotics research and development or alone have the market potential to keep old antibiotics in the market. But Towse
points out that both the UK and Norway punch way
above their weight in the International development aid
community by choice.
– Norway is a player that has an influence that’s way
beyond its size in in that arena. For me it’s setting the
example that’s the important thing, says Towse, and
continues: – I believe international cooperation is the
key. One of the stated objectives of the UK scheme is to
provide a sort of international model.

– The UK model combines some sort of ceiling of contribution to research and development with a value assessment and a subscription, and therefore you get into
a subscription model rather than a lump sum marked
entry reward payment linked to getting a license or
marketing authorisation, explains Towse.
He thinks the UK model can be adopted by smaller
countries. Norway has a good HTA competence, but doing the estimates is obviously a challenge for all countries and everybody needs to find their way.
– There was a strong industry move and there’s some
support amongst academics in the UK for some sort
of scoring mechanism, for instance There’s a paper by
Kevin Outterson and John Rex where they suggest you
get extra points for novelty. The reward, whether it’s a
subscription or a one-off payment, would be graded
depending on your score within whatever the attributes that are regarded as particularly important. If one
didn’t use a form of HTA where you’ve got a continuous
value scale, one could use some other sort of discrete
points type system. But you keep coming back to what
is that sum based on? This approach would be relatively crude. It would also be a step forward, but obviously
you ultimately face more pushback at some point if it’s
harder to explain the rationale for getting 10 points
and double the amount versus one point and half the
amount.
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Towse says, there are other options than the scoring
mechanisms.
– You could combine a market entry reward with a subscription model. Any new antibiotic that meets certain
criteria, for example being on the WHO priority pathogens list could in Norway be put on subscription with a
monthly or per quarter payment. The difficulty of just
having the market entry reward type approach is that
you are not distinguishing between types of antibiotic
other that they need to be on the WHO priority pathogens list to be included. But do we need 10 of them or
are we going to make this award just for the first one
so? You start getting into more questions if you don’t
have some form of value assessment.
Government will be looking for other rules that enable them to discriminate between types of antibiotic.
De-coupling or subscription model could be used to get
stable supply or access to the old generics.
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– You could either have a sort of tender process and
choose an appropriate one and have some stockpiling
requirements and availability requirements built in.
If you combined it with a tender then you would be
getting the best price, but you would be building in a
requirement to hold stock or whatever. There is a global
initiative aimed primarily at middle and lower income
countries, looking at whether that sort of arrangement
could be put in place on a regional or global basis for
those off patent, i.e. antibiotics that are still pretty effective but not always in good supply, says Towse.
Towse’s research includes incentives for new drugs and
vaccines to tackle Antimicrobial Resistance, the use of
’risk-sharing’ arrangements between health care payers
and pharmaceutical companies, including value-based
pricing approaches; the economics of precision or stratified medicine for health care payers and the pharmaceutical industry; and economic issues that affect both
R&D for and access to treatments for diseases prevalent
in low and middle income countries.
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The NHS Innovative model for
the evaluation and payment of
antimicrobial products
NHS og NICE har bidratt inn i arbeidet med rapporten med beskrivelsen av sin modell.
Vi vil derfor rette en stor takk til David Glover, Medicines analysis, NHS og dr. Nick
Crabb, Programme Director, Scientific Affairs, NICE.
Background
The World Health Organization highlighted tackling
AMR to as one of the 13 urgent health challenges for
the next decade.48
No new classes of antibiotic have been discovered
and made available for routine treatment since the
1980s and the development pipeline of new or alternative products is smaller than for other category of
medicines
WHO reviews the pre-clinical and clinical antibacterial pipelines to see how the pipeline is progressing with
respect to the WHO priority pathogens list.49 A critical
gap remains in research and development, in particular
for antibacterials targeting Gram-negative carbapenem
resistant bacteria.
As the revenues for antimicrobials depend on volume
of sales, good stewardship initiatives that restrict the use
of antimicrobials makes the commercial environment for
developing new antimicrobials unattractive.

Aims & Objectives of the NHS Initiative
The innovative model tests paying companies for
antimicrobials based primarily on an evaluation of the
overall value in terms of net health benefit to the NHS,
as opposed to the volumes used.
The project’s aims are to demonstrate the feasibility
of innovative models that pay companies for antimicrobials based on their value to the NHS as opposed to the
volumes used and to promote similar models in other
countries.
The model itself is based on two principles:
1. Health benefit evaluation. The model will estimate
the value of health benefits provided by a new
antimicrobial. NICE will use an adapted evaluation
approach using information from health economic
modelling and expert opinion. The model will
capture not just the direct health gain to patients
treated, but additional elements such as: spectrum

value, transmission value, enablement value,
diversity value and insurance value.50 The value
estimate will inform commercial discussions on the
annual payments to companies.
2. An agreed payment mechanism to support good
stewardship. The outcome of the NICE evaluation
will be used to inform commercial discussions
between NHS England & NHS Improvement and the
suppliers to agree a fixed fee for their antimicrobial
products, to be paid in installments, and the terms
for a single national contract. The model “de-links”
payments to suppliers from the number of units
sold. Importantly, these annual payments are of an
equal amount for each year of the contract and aim
to reprofile the revenue to earlier in the product’s
life cycle. Additionally, it will align commercial
incentives on uptake with that of good stewardship
International cooperation.
Other countries will also need to test models that,
together, achieve pull incentives for antimicrobials and
stimulate companies to increase investment. The UK
represents only a small part of the global market for
medicines; UK project cannot therefore solve the issues
with the global antimicrobial pipeline on its own. For
our work to have the full effect, we need other countries or regions to offer similar incentives in their own
domestic or regional markets.

Progress update
The NHS England & NHS Improvement and NICE joint
project was announced by the Secretary of State for
Health and Social care at Davos in Jan 2019 and formally launched by the NICE Chief Executive and NHS
Medical Director in June 2019. Following engagement
with companies and other stakeholders, the project
team developed contract documents and an evaluation
framework.51
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A competitive tender was launched in June 2020. The
NHS offered two contracts to pharmaceutical companies through which we are testing the new approach.
These products will now undergo an evaluation to
estimate the net health benefit by the National Institute
for Health and Care Excellence (NICE) throughout 2021
using adapted methods for antimicrobials to work out
the value of the products. Where possible, this will be
measured in quality adjusted life years (QALYs).
The contract is for an initial 3 years with the option
to extend up to 10 years. The annual fee will be paid
in quarterly installments and split between an invoice
price at the point of purchase by hospitals and a centrally funded ‘top-up’ payment from NHS England & NHS
Improvement. The invoice price is retained to allow the
normal wholesaler and distribution systems to be used
for the supply of the products.
The results of the value assessment will then be
used to decide the level of the subscription payment –
either at the cap or at a lower level, if applicable.

Key point and encouragement from the NHS
The UK model will initially be tested through application
to two antimicrobial products. It will be important to
evaluate the model thoroughly before considering any

wider change to UK antimicrobial purchasing policy.
The model for the evaluation and payment of antimicrobials is not a “one size fits all” model that simply
pays more money for all antimicrobial products. The
model will take account of the pathogens being targeted; settings including unmet need; and future threats
for which the products may be used – as well as the five
value elements when determining the overall value.
The UK acknowledges that tackling AMR will require
a global effort. The evaluation and the payment model
is designed to work with the characteristics and structures of the NHS.

We believe that the principles (health
benefit evaluation and delinked
payments) on which the model is based
will work in other countries and we are
happy to work with them to help adapt
those principles to their healthcare
system.
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Norge – mye bra å bygge på
– tiden er inne for neste steg
I Norge er dagens finansieringsmodell basert på forskrivningsvolum og enhetspris.
Det betyr at legemiddelselskapene får betalt for antall enheter forskrevet, og ikke for
verdien legemiddelet har for samfunnet. Et innovativt antibiotikum som er effektivt
ved resistens vil ha stor verdi som beredskapslegemiddel og ha tilsvarende stor
samfunnsverdi.
Nye metoder og metodevurdering
Alle nye legemidler som skal innføres i den norske helsetjenesten skal metodevurderes. Det betyr en systematisk vurdering av effekt, sikkerhet og kostnader basert
på dokumentasjon fra leverandørene. Kostnadseffektivitetsanalyser, budsjetteffekter og kostnader per pasient
for et nytt legemiddel vurderes. En metodevurdering
skal gi informasjon for prioriteringsvalg og om man
skal ta i bruk et nytt legemiddel i helsetjenesten til den
enhetsprisen som foreligger. Vedtak fattes av Beslutningsforum som ledes av de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene.
Per i dag er flere av de nyere antibiotika vurdert gjennom Nye Metoder utelukkende med et prisnotat, uten
at selskapene har måtte levere en metodevurdering. For
nye antibiotikum der det er ønskelig med så lite forskrivning som mulig, vil det både for utviklerne og myndigheter være lite formålstjenlig både å lage og evaluere en
stor dokumentasjonspakke som koster tid og penger, for
å få økt enhetspris når antibiotikumet forhåpentligvis
ikke trengs brukt. Legemiddelverket fastsetter maksimalpriser på alle legemidler i Norge og det vil uansett ikke gi
uttelling utover makspris for produktet.

Utvidet metodevurdering
Legemiddelverket innførte i 2019 en ordning der nye
medisiner for infeksjonssykdommer kunne vurderes
utfra en ny modell av kost-nytte.52 Ordningen innebærer
at, for eksempel, nye antibiotika kan godkjennes basert
på en vurdering av hvor alvorlig sykdommen er for
samfunnet, og ikke bare for kost-nytte for hver enkelt
pasient. Denne ordningen inkluderer de samme elementene som tas i bruk i Storbritannia (STEDI verdiene)
for å i tillegg vurdere samfunnsverdien og gi argumenter for at en høyere enhetspris er kostnadseffektiv.
I Folkehelseinstituttets kunnskapshull-rapport53 vises
det til at ingen leverandører av antibiotika har benyttet
seg av ordningen. En hovedforklaring på dette er at
ordningen ikke er frikoblet fra forskrivningsvolum. De

nye verdielementene skal kun brukes til å begrunne en
høyere enhetspris. Volumforskrivningen av nye antibiotika vil være særdeles begrenset, siden disse medikamentene helst skal brukes minst mulig og kun i en resistenssituasjon der det er medisinsk behov. Da vil selv en
høy enhetspris gi begrenset med inntjeningsmuligheter
for utviklerne.

Anbud
Norge har tatt viktige grep for å redusere betydningen
av pris på eldre og generiske antibiotika, og myndighetene var tidlig ute med å vektlegge leveringssikkerhet
og brukervennlighet i anbudene på generiske antibiotika. Det tidligere ensidige søkelyset på lavest mulig pris
gjorde at utviklerne av antibiotikumet fant det mindre
attraktivt å være i det norske markedet og derfor mindre ønskelig å prioritere dette markedet.
Derfor er vektingen i de offentlige anbudene justert. I
anbud som hadde oppstart i 2020 ble miljøkriteriet vektlagt 30 prosent, leveringssikkerhet 20 prosent, brukervennlighet 30 prosent og pris 20 prosent. Målet er å stimulere flere selskaper til å bli i det norske markedet når
det ikke nødvendigvis er lavest pris som vinner anbudet.
En nyere Nordisk anbudsavtale mellom Island, Norge og Danmark har som mål å bedre leveringssikkerheten gjennom å øke det totale volumet. Den er først
og fremst rettet mot antibiotika som har et relativt høyt
forbruk i nordisk målestokk. For antibiotikaene som
Norge trenger, men som det forskrives lite av er det
usikkert om modellen vil være tilstrekkelig til å sikre at
selskapene forblir i markedet. Det nordiske markedet
med lave priser og små forskrivningsvolum vil dermed
forbli lite attraktivt for leverandørene. Prisene på generiske antibiotika er så lave, at det ikke vil gi noen inntjening for leverandørene selv med nordisk samarbeid.
Dagens system for metodevurdering gir viktig kunnskap som
vil være avgjørende for utvikling og implementering av en
fremtidig norsk finansieringsmodell uavhengig av innretning.
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Har tro på piloter
Karita Bekkemellem, administrerende direktør, LMI
X Kunnskap. Økt kunnskap om forebygging av for
eksempel infeksjoner og om utviklingsløpet av nye
produkter.
X Samhandling. De siste årene er barrierene mellom
myndigheter og legemiddelbransjen i Norge blitt
vesentlig lavere. Myndigheter, bransjen, forskningsmiljøer, akademia og andre aktører må likevel bli
enda bedre på dialog og samhandling.
X Forutsigbarhet. De løsningene man kommer frem
til må være forutsigbare og ikke bli endret av skiftende politiske konstellasjoner.
– For at vi skal få utviklet nye antibiotika som kan komme pasienter både i Norge og andre steder til gode, må
vi finne andre ordninger og nye avtaler mellom myndighetene og de som skal utvikle og produsere medikamentene, sier Bekkemellem.
Hun mener pilotprosjekter kan være en mulig vei å gå
for å oppnå dette.
– Det vil gi myndigheten trygghet for kostnadsbildet,
samtidig som utviklerne ikke tar risikoen alene. Erfaringen viser at slike prosjekter utløser både kreativitet og
tillitt, sier Bekkemellem.
Politikere og myndigheter over hele verden må ta inn
over seg at resistente bakterier ikke bare er en helseutfordring, men et problem som kan ramme hele verdensøkonomien. Det gjør behovet for effektive løsninger og
nye produkter enda mer akutt.
Det mener Karita Bekkemellem, administrerende direktør for Legemiddelindustrien (LMI).
– Norge er dyktige til å håndtere resistente bakterier.
Men tar man innover seg den globale situasjonen, er
konsekvensene faretruende både helsemessig og for
økonomien. Det er naturlig at politikere og myndigheter
ikke ønsker å skremme, men dette må sies tydeligere,
sier Bekkemellem.
Hun påpeker at antibiotikaresistens er et ekstremt komplisert felt, men viser til tre overordnede forutsetninger
som må på plass for å finne løsningene som trengs for
at nye medisiner forskes frem:

Samtidig er det viktig at Norge aktivt arbeider for de
internasjonale samarbeidene mellom industri, myndigheter og organisasjoner slik at flere ressurser kan
legges inn i arbeidet med å finne løsninger.
– Min politiske erfaring har lært meg at det alltid er
lettere å utløse midler til å håndtere akutte kriser enn
til forebygging av de samme krisene. Erfaringene under
Covid-19 har vist vår bransjes evne og kompetanse,
og sammen med myndigheter i mange land har man
etablert partnerskap og samarbeid på en annen skala
enn man har hatt tidligere. Dette er erfaringer som må
dyrkes videre, sier Bekkemellem, og avslutter:
– Pandemien har vist hva vi kan utrette gjennom samarbeid, respekt og forståelse, det trengs også i kampen
mot antibiotikaresistens.
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Anbefaling om en fremtidig
norsk modell
Det er et mål for norske myndigheter å sikre alle innbyggere nødvendige
helsetjenester av god kvalitet når de trenger det. Tilgang til effektive legemidler
er et viktig virkemiddel for å nå dette målet.54

Norge er spesielt sårbart for mangel på smalspektrede
penicilliner siden vi forskriver mye av dette i dag – forholdsmessig mer enn mange andre land. Samtidig må
vi være oppmerksomme på at selv om vi har lav resistens i dag, er resistens en naturlig utvikling og vi må
sørge for at vi har tilgang på nye og effektive antibiotika
når resistens oppstår.
For å møte dette trenger vi å utvikle finansieringsmodeller som sikrer:
X tilgang på eldre og smalspektrede antibiotika
X tilgang på nylig utviklede antibiotika
X innovasjon av helt nye antibiotika

Både WHO, EU og norske myndigheter erkjenner
at vi trenger et bærekraftig marked som verdsetter
verdien av effektive legemidler og samtidig stimulerer
til riktig bruk.
Antibiotika skal brukes minst mulig og bare når det
er nødvendig.
Det gjør dagens finansieringsmodeller som er basert
på forskrivningsvolum og enhetspris dårlig egnet til å
skape et bærekraftig marked som både sikrer tilgang
og lavt forbruk. Det gjelder både nye innovative antibiotika og eldre smalspektrede antibiotika. Det gir små
utsikter til inntjening når et nytt antibiotikum er ferdig
utviklet og klar til bruk.
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Derfor har Stortinget bedt regjeringen om å utarbeide et forslag til økonomiske modeller for utvikling av
nye, virksomme antibiotika, men samtidig må vi finne
løsningene, slik at gamle og smalspektrede antibiotika
forblir i markedet.55
Nedenfor følger konkrete forslag til hvordan en
norsk finansieringsmodell kan innrettes:

Hel eller delvis frikobling fra forskrivningsvolum
For eldre og generisk antibiotika er prisene presset så
lave at leverandørene mener markedet er uinteressant.
Stadig flere avvikler markedsføringen i små markeder
slik som det norske:
«Man har sett at lavt salgsvolum og dårlig inntjening på
enkelte antibiotika har resultert i at de trekkes fra markedet
i Norge og sykehusene blir avhengige av uregistrerte
preparater. Dette har til nå i hovedsak forekommet for
substanser som ikke lenger har patentbeskyttelse og hvor
det er sterkt rabatterte avtalepriser. Samtidig kan uenighet
mellom leverandør og myndigheter om maksimalpris
eller lavt salgsvolum ha bidratt til at legemidlet ikke
markedsføres i Norge.»56
I den britiske modellen og det amerikanske forslaget
PASTEUR-act er finansiering av antibiotika helt frikoblet
fra forskrivningsvolum.
FHI viser imidlertid i rapporten «Sikre riktig bruk,
bevaring og tilgjengelighet av særskilt viktige antibiotika»
til at det vil være problematisk med en fullstendig frikobling fra forskrivningsvolum. En slik frikobling vil kunne
gi enhetspriser som ligger over makspris, og dermed
kunne være i strid med bestemmelsene om maksimalpris
og referanseprissystemet i legemiddelforskriften57 | 58 .
Dette blir også pekt på i artikkelen «Designing a Delinked
Incentive for Critical Antibiotics: Lessons from Norway».59
Full frikobling fra forskrivningsvolum og enhetspris
kan gi sykehusene insentiver til å ta i bruk mer av nye
antibiotika enn det som er nødvendig utfra en medisinskfaglig vurdering når det allerede er betalt for. Da
vil modellen kunne være med på å drive resistens fordi
man kan ende opp med å forskrive både mer, men også
et mer bredspektret antibiotika enn nødvendig. Det vil
også kunne bidra til at nye innovative antibiotika mister
effekten raskere.
Det er mulig å redusere denne risikoen ved å innføre et internt prissystem i helsetjenesten. Utviklerne
av antibiotikumet kan i en slik modell få godtgjørelse
direkte fra en sentral myndighet for eksempel Helsedirektoratet/Helfo, mens sykehusene betaler for eget
forbruk til ansvarlig myndighet. Det vil være nødvendig å
finne en enhetspris som sykehusene må betale i internkompensasjonssystemet som bidrar til fornuftig bruk av
nye, innovative antibiotika. Dette kan for eksempel være
basert på referansepriser og offisielle listepriser (maks

pris). Dette vil ligge tett opp til dagens system for prising
av legemidler. Dette er løsningen som er valgt i piloten i
Storbritannia, nettopp for å sørge for at antibiotikumet
blir brukt fornuftig – hverken for mye eller for lite.
FHI sier samtidig i rapporten, om hvordan man kan
sikre riktig bruk, bevaring og tilgjengelighet av særskilt
viktige antibiotika i den norske helsetjenesten, at det
kan være mulig med en delvis frikobling.

Hvordan kan vi sette verdien av et
antibiotikum?
Både hel og delvis frikobling fra forskrivningsvolum gjør
det mulig å sette en årlig sum på antibiotikumet basert
på samfunnsverdien. Det betyr at det blant annet kan
settes pris på beredskapsverdien – en slags forsikringssum - for samfunnet, samtidig som verdien antibiotikumet har for pasientene verdsettes.
Som beskrevet under Nye metoder og utvidet metodevurdering har Statens legemiddelverk allerede åpnet
for at andre verdielementer (STEDI) kan hensyntas i
metodevurderingen av nye antibiotika. Beredskapsverdien av å ha et antibiotikum tilgjengelig er et slik
verdielement.
Spectrum: Verdien av å erstatte bredspektret antibiotika med et nytt smalspektret antibiotika
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Transmisson: Verdien av å redusere overføring av resistente bakterier og infeksjoner
Enablement: Verdien av å muliggjøre andre typer
behandlinger (kreftbehandlinger, transplantasjoner og
hjertekirurgi) som krever antibiotika
Diversity: Verdien av å kunne veksle mellom ulike antibiotika for å minske resistensutvikling
Insurance: Verdien av å ha nye antibiotika i beredskap i
tilfelle resistensutvikling
Dette er så langt ikke prøvd ut i Norge. Utviklerne av
legemidler opplever at den er lite egnet slik den nå er
utformet. Selv med økt enhetspris vil investeringen i å
utarbeide den svært omfattende dokumentasjonspakke som myndigheten krever ikke svare seg når antibiotikumet skal brukes svært lite og forskrivningsvolumet
blir lavt.
Modellen vil imidlertid være betydelig mer interessant også for utviklerne av legemidler ved helt eller delvis frikobling fra forskrivningsvolum. Det vil kunne være
med å øke forutsigbarheten og gi mulighet for inntjening, samtidig som det gir forutsigbarhet og tilgang på
nødvendige legemidler for myndighetene. STEDI kan

legge grunnlag for en årlig godtgjørelse til utviklerne.
Den årlige summen kan betales ut kvartalsvis slik som
i Storbritannia, eller med den frekvensen staten og
utvikler blir enige om.

Krav til utvklerne skaper tillit og et
fungerende marked
I en fremtidig finansieringsmodell må det stilles tydelige krav til selskapene som selgere og til staten som
kjøper som gir økt forutsigbarhet for begge parter:
Samfunnet og pasientene sikres tilgang på nødvendige legemidler og utviklerne får en betaling som gjør
det interessant og mulig å ta nye innovative legemidler
til markedet og holde gamle antibiotika i markedet.
Det fordrer tillit til den andre fra begge parter.
For å sikre staten som kjøper bør det settes tydelige
betingelser i kontraktene basert på behovene samfunnet har, for eksempel knyttet til resistensovervåking, leveringssikkerhet, lagerbeholdning og produksjonskrav.
Utslipp av antibiotika i naturen fører til antibiotikaresistens. Norge har derfor siden 2019 stilt miljøkrav
ved innkjøp av antibiotika. Selskapene som kan dokumentere at antibiotikumet er produsert miljøvennlig
prioriteres. Dette er viktige krav å vektlegge fremover.
Utviklerne må kunne vise at de kan levere innenfor
de avtalte rammer slik at de nødvendige antibiotikaene
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er tilgjengelige for norske pasienter når de trenger det.
Dokumentasjonen bør inkludere plan og dokumentasjon for å sikre:
X resistensovervåking
X bærekraftig produksjon
X tilgang på råvarer slik som aktive farmasøytiske
ingredienser
X tilgang på produksjonsanlegg i hele forsyningskjeden og tilhørende beredskapsordninger
X distribusjon av legemiddelet i Norge; lokaliteter, distribusjonsordninger; foreslått lokal lagerbeholdning
X leveringssikkerhet og -tider fra mottak av ordre
X for eksempel fem ganger uventet økning i etterspørselen
Dette er viktige kriterier som kan deles opp og vektes.

Tiden en inne for en norsk pilot
En pilot vil være en måte å teste ut en nasjonal finansieringsmodell og kan gjennomføres i samarbeid mellom
helsemyndighetene, akademia og næringen.
Når det gjelder vurderinger av nye antibiotika kan
en metodevurdering bli svært omfattende. Det vil være
viktig med en grundig forprosess for å definere innretningen på en metode vurdering i en pilot; dokumentasjonskrav og samhandlingsform.
Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket bør avklare omfanget sammen med de private utviklings- og
leverandørselskapene. I denne prosessen bør også fageksperter, kliniske eksperter, firma og eventuelt andre
relevante aktører involveres.
Norge er godt egnet til en pilot fordi vi har:
X erfaring med modellering/HTA-kompetanse som
gjør at vi kan vurdere samfunnsverdien av nye antibiotika
X et nasjonalt finansieringssystem for legemidler og
ikke delegert til regionene slik som i Sverige
X god resistensovervåkning som gjør at vi lettere kan
skaffe god dokumentasjon til vurderingen av nye
antibiotika
X god oversikt over bruk av forskjellige antibiotika
Det må identifiseres hvilke antibiotika som er egnet for
pilotering.
WHOs liste over prioriterte patogener/bakterier vil,
slik som i Sverige, kunne være et utgangspunkt. En endelig vurdering av hvilke antibiotika som er egnede må
bestemmes sammen med kliniske eksperter og helsemyndigheten som kjenner norske behov.
Nye metoder har allerede etablert en ekspertgruppe
for nye anti-infektiva som kan bidra med å vurdere behovet. Erfaring og metodikk for samfunnsøkonomiske vurderinger er allerede etablert gjennom innkjøp av vaksiner.
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En norsk pilot bør:
X kartlegge egnede antibiotika basert på innspill fra
fagmiljøene om medisinsk behov
X utvikle modeller for å beregne den reelle verdien av
nye antibiotika, inkludert den samfunnsøkonomiske
verdien
X utvikle betalingsløsning med hel eller delvis frikobling fra forskrivningsvolum
X vurdere nødvendige tilpasninger og endringer i
eksisterende regelverk

Sikrere tilgang for eldre smalspektrede
antibiotika
En ny norsk finansieringsmodell for antibiotika bør
følge hele livsløpet til antibiotikumet, det vil si fra det
kommer på markedet første gang til etter patentutløp
og inntog av generiske konkurrenter, slik det er skissert
i lovforslaget i USA.
At vi i Norge bruker mye smalspektrede antibiotika
gjør oss sårbare for svikt i tilgangen. Også her vil en
modell med kompensasjon for samfunnsverdien kunne
gjøre markedet mer attraktivt. Men en full eller delvis
frikobling fra forskrivningsvolum vil også kunne bidra til
sikrere leveranser for eldre generiske antibiotika i dag.
Den svenske piloten gir en slik omsetningsgaranti
til utviklingsselskapene. Når forskrivningsvolumet går
over omsetningsgarantien får de det ekstra forskrivningsvolumet som tillegg. Dette gir en sikkerhetsventil
for selskapene ved et plutselig økt forbruk av antibiotikumet og det sikrer samfunnet og pasientene tilgang til
nødvendige legemidler.
Myndighetene har tatt grep for sikrere tilgang på
eldre/generiske antibiotika gjennom å vekte miljøkrav,
brukervennlighet og leveringssikkerhet i norske antibiotika-anbud. Dette er elementer som støtter opp under
AMR-strategien og samtidig bidrar til sikrere leveranser.
Et annet eksempel er nordisk anbud, men dette er en
løsning som fungerer best for antibiotika som allerede
forskrives i relativt store volumer. Det vil derimot ikke
være tilstrekkelig der det forskrives mindre volumer.
Et alternativ kan være å forhandle prisøkning med
selskapene med en multiplikator på anbudsprisene,
men norske myndighetene har besluttet at pris ikke
skal være en drivende faktor i anbudet og vektes kun 20
prosent i dagens antibiotika-anbud.
Vi har i Norge lang erfaring med bruk av to vinnere
i anbud. Blant annet i TNB BIO-anbudet deler vinnerne
det garanterte volumet seg imellom til prisen som er
satt av myndighetene.
Dette kan også brukes i antibiotika-anbud for å
beholde flere tilbydere. Legemidlene det er snakk om
er like og det er derfor viktig og mulig å skille mellom
tilbydere. Tilbydere som skårer høyere på kravene kan
få en større andel av markedet.
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Fra enighet til handling
Gjennom covid-19 har Norge og verden kjent på hvor sårbare og utsatte vi er i møte
med akutte globale helseutfordringer. Store deler av samfunnet har vært nedstengt.
Verdiskapingen som vårt velferdssystem er basert på, er blitt redusert. Vår bevegelsesfrihet er blitt kraftig innskrenket. Sømmene i samfunnsveven er blitt strukket til
bristepunktet, men har heldigvis ikke sprukket.
Midt i denne største helsekampen verden har stått overfor i nyere tid, minner helse- og omsorgsminister Bent
Høie oss på dette: om covid-19 har vært krevende, er
antibiotikaresistens krisen som virkelig kan snu livene
våre på hodet. Han er ikke alene blant norske politikere
om å se dette.
Våre politikere og helsemyndigheter er unisone i erkjennelsen av at selv om Norge i dag har lite antibiotikaresistens, må vi ha konstant oppmerksomhet mot «den
langsomme tsunamien». De 1900 tilfellene av resistente
bakterier årlig her i landet, og de 70 dødsfallene, kan bli
så mange flere.
Også i forståelsen av hva som må til for å forebygge
og forberede oss på krisen, er politikerne og helsemyndighetene samstemte.
Det var derfor et enstemmig Storting i trontaledebatten i 2020 fattet et anmodningsvedtak og ba
«regjeringen utarbeide forslag til økonomiske modeller
for utvikling av nye, virksomme antibiotika som premierer medikamentutvikling, ikke salg og bruk, der både
belønningsmekanismer og avgift/skatt vurderes som
virkemiddel.»
Norge har vært et foregangsland. Internasjonalt er
vi blant landene som løftet trusselen om antibiotikaresistens inn som et eget tema på høynivåuka til FN i
2016. Vi har også vært en pådriver i WHO og G20. Det
var viktig, og det har medvirket til at Verdens helseorganisasjon, Verdens dyrehelseorganisasjon, verdens
matorganisasjoner og verdens miljøorganisasjoner nå
står sammen i dette arbeidet.
Men bølgen som er i ferd med å skylle over oss,
beveger seg raskt, og raskere enn arbeidet med å finne
løsninger.
Derfor må enigheten omsettes i flere og raskere
handlinger. En av disse er å utvikle nye effektive antibiotika. Samtidig må vi sikre tilgang for pasienter verden
over, både til nye og gamle, smalspektrede antibiotika.
Det siste er særlig viktig for Norge.
Denne rapporten har pekt på noen av de akutte
problemene, og vi har vist mulige løsninger for hvor-

dan et ikke-fungerende marked skal kunne bli sunt og
velfungerende.
Norske helsemyndigheter har ikke tid til å vente
med dette arbeidet. Ikke norske pasienter heller.
Sammen med myndighetene må derfor akademia,
legemiddelindustrien, pasientorganisasjoner og andre
gode krefter raskt finne og prøve ut løsninger som bidrar til forskning og utvikling av nye antibiotika, og som
sikrer tilgang på effektive antibiotika.
Adrian Towes, en av Europas fremste eksperter
innen helseøkonomi, understreker i denne rapporten
behovet verden har for å utvikle nye antibiotika. Han
understreker samtidig rollen Norge kan spille i å utvikle
løsninger som også andre land kan dra nytte av.
I få andre land ligger mulighetene like godt til rette
for dette som i Norge. Selv om vi er et lite land, har få
andre de samme musklene og mulighetene til å ta dette
løftet. Da må enigheten omsettes i handling. Det må
skje raskt.

Denne rapporten har pekt på noen av
de akutte problemene, og vi har vist
mulige løsninger for hvordan et ikkefungerende marked skal kunne bli sunt og
velfungerende.

58

Antibiotikaresistens – nye finansieringsmodeller som en av løsningene

Referanser
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Stortinget. Trontaledebatten 2020, forslag nr. 13 fra Marit Arnstad.
Folkehelseinstituttet. Antibiotikaresistens. Kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak. Status 2020: side 3-4
Nasjonal antibiotikastrategi 2015-2020
Aftenposten. Målet om mindre antibiotikabruk er nådd takket være koronapandemien
The World Bank Group (2017) Report 114679. Drug-resistant infections – a threat to our global economy
Antimicrobial resistance in the EU/EEA (EARS-Net) Annual Epidemiological Report for 2019
Verdens helseorganisasjon. Global priority list of antibiotic-resistant bacteria to guide research, discovery, and development of new antibiotics
Folkehelseinstituttet. NormVet-rapporten 2019
Folkehelseinstituttet. Antibiotikaresistens
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Analyser av krisescenario (2019)
Folkehelseinstituttet. Antibiotikaresistens. Kunnskapskull, utfordringer og aktuelle tiltak. Status 2020: side 18
Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet. Antibiotikaresistens. Kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak. Status 2020: side 66-67
Nature 584, 338-341, Nature news feature 2020, Maryn McKenna
Verdens helseorganisasjon. No time to wait: Securing the future from drug-resistant infections.(2019)
The European Commission. A Pharmaceutical Strategy for Europe
Norge tar en global lederrolle. https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/antibiotika/norge-tar-en-global-lederrolle/id2638159/ og
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-trapper-opp-forskningsinnsatsen-mot-antibiotikaresistens/id2579173/
LMI. EUs investeringsbank inn i industriens antibiotikaforskningsfond
AMR Action Fund
Nordisk Råd. 12 Konkrete tiltag. Norden samlet i kamp mod antimikrobiel resistens. En hvidbog indeholdende forslag til nye nordiske initiativ.
Dagens medisin. Vil ha felles nordisk front mot antibiotikaresistens.
Sykehusinnkjøp. Vi inviterer leverandører til dialog om felles nordiske anbud - Sykehusinnkjøp
Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens (2015-2020)
Handlingsplan for bedre smittevern med mål om å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner 2019-2023.
Aftenposten. Målet om mindre antibiotikabruk er nådd takket være koronapandemien
Folkehelseinstituttet. Antibiotikaresistens. Kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak. Status 2020: side 19
Prop. 1 S Gul bok (2020–2021). Statsbudsjettet
Perspektivmeldingen 2021. Meld. St.14 (2020-2021)
SSB Helsestatistikk
Folkehelseinstituttet. Antibiotikaresistens. Kunnskapshulls, utfordringer og aktuelle tiltak. Status 2020: side 66
Legemiddelverket. https://legemiddelverket.no/legemiddelmangel/legemiddelmangel-og-avregistreringer-rad-til-apotek-og-helsepersonellinneverende-ar
Statens legemiddelverk. Legemiddelproduksjon i Norge. Hva er mulig?
Folkehelseinstituttet. Antibiotikaresistens. Kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak. Status 2020: side 70-71
Stortinget.no Dokument 8:171 S (2020–2021) om norsk legemiddelproduksjon og vaksiner.
Kreftforeningen. Hva er antibiotikaresistens?
Nasjonal antibiotikastrategi 2015-2020
Verdens helseorganisasjon. Meeting report on antibiotic shortages: magnitude, causes and possible solutions (2018)
EU-Jamrai
IMI Europe´s partnership for Health
Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance
Global Antibiotic Research and Development Partnership
The PASTEUR Act, side 4760
The PASTEAUR Act
Den svenske folkehelsemyndigheten. Tillgänglighet till antibiotika — Folkhälsomyndigheten
Den svenske folkehelsemyndigheten. Frågor och Svar om upphandling inom pilotstudie för ny ersättningsmodell
Den svenske folkehelsemyndigheten. Frågor och Svar om upphandling inom pilotstudie för ny ersättningsmodell (folkhalsomyndigheten.se)
Den svenske folkehelsemyndigheten. Frågor och svar om pilotstudien om tillgänglighet till vissa antibiotika, 2020-08-25
The Office of Health Economics, Storbritannia
https://www.who.int/news-room/photo-story/photo-story-detail/urgent-health-challenges-for-the-next-decade
https://www.who.int/news/item/27-02-2017-who-publishes-list-of-bacteria-for-which-new-antibiotics-are-urgently-needed
See EEPRU 2018 Framework for Value assessment of new antimicrobials Framework for Value Assessment of New Antimicrobials. Implications of
alternative funding arrangements for NICE Appraisal – EEPRU
Documents available from: https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/life-sciences/scientific-advice/models-for-the-evaluation-and-purchase-of-antimicrobials
Statens legemiddelverk. Smittevern og resistens i metodevurderinger. Oslo: 2019.
Folkehelseinstituttet. Antibiotikaresistens. Kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak. Status 2020
Statens legemiddelverk. Legemiddelmangel og avregistreringer.
Stortinget. Trontaledebatten 2020, forslag nr. 13 fra Marit Arnstad.
Folkehelseinstituttet. Sikre riktig bruk, bevaring og tilgjengelighet av særskilt viktige antibiotika i den norske helsetjenesten. Erfaringer med forsøk
på å utvikle en norsk pilot og en fremtidig modell. (2017)
Designing a Delinked Incentive for Critical Antibiotics: Lessons from Norway (openathens.net)
Folkehelseinstituttet. Sikre riktig bruk, bevaring og tilgjengelighet av særskilt viktige antibiotika i den norske helsetjenesten. Erfaringer med forsøk
på å utvikle en norsk pilot og en fremtidig modell. (2017)
Designing a Delinked Incentive for Critical Antibiotics: Lessons from Norway, Christine Årdal, Jostein Johnsen, Karianne Johansen (2018) Research
Article

Rapporten er utarbeidet av Pfizer i samarbeid med
rådgivningsfirmaet First House. I arbeidet har vi intervjuet
representanter for politikk, helsemyndighetene og andre
kompetansepersoner på feltet

Vi vil gjerne rette en stor takk til de følgende for
å ha latt seg intervjue til rapporten:
X
X
X
X
X
X
X

Sveinung Stensland – stortingsrepresentant (Høyre)
Lars Vorland – dr.med. professor emeritus
John-Arne Røttingen – dr.med.
Ingrid Stenstadvold Ross – generalsekretær Kreftforeningen
Bente Hayes – administrerende direktør Sykehusinnkjøp
Gunnar Skov Simonsen – professor dr.med.
Karita Bekkemellem – administrerende direktør LMI

Vi vil også takke seniorforsker ved FHI Christine Årdal for å ha
lest utkastet til rapporten og gitt innspill før ferdigstillelsen.

Utgitt av:
Pfizer Norge
Drammensveien 288
NO-0283 Oslo
Norge
www.pfizer.no
© 2021 All rights reserved. Do not copy or distribute.

