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Hvilke krav stilles for legemiddelproduksjon? 

• Stabil arbeidskraft 

• Farmasøytisk kompetanse

• Ren luft og rent vann

• Avstand til marked betyr lite

• Velegnet for desentralisert lokalisering

Lindesnes, Halden, Elverum, Sandefjord og Kragerø



Halden Fabrikken – leverer Zyvoxid til hele verden!



Suksessbedrift vokser videre
Fresenius Kabi på Remmen går så det suser. Bedriften bygger ut.

Snart har den 500 ansatte.

AV KÅRE RENNESTRAUM

Publisert: (23.12.2009)

- Vi forsvarer vår posisjon med høyeffektiv produksjon og gode medarbeidere. Videre har vi vår styrke i stabile 

leveranser til våre kunder. Markedet kan rett og slett stole på oss sier fabrikksjef Sten H. Strandberg. Bedriften tapper 

og pakker en rekke flytende legemidler beregnet for intravenøs bruk.

500 ansatte
- Vi nærmer oss 500 ansatte og snart er vi over det tallet. Vi trenger nye medarbeidere bl.a. til en ny produksjonslinje, 

sier fabrikksjefen. Med 500 ansatte er Fresenius Kabi den tredje største industribedriften i Halden etter Saugbrugs og 

Nexans, 

- Vi er stolte over å kunne tilby arbeid til så mange. Store deler av produksjonen går døgnet rundt året rundt, og da 

trenger vi folk, sier Strandberg.

-Interessen for jobb hos oss er stor. Til enhver tid har vi en stor bunke med søknader om jobb. Vi har sluttet å 

avertere når vi skal ansette flere operatører. Vi har nok søknader allerede.

Mange kvinner
- Vi er Haldens største industriarbeidsplass for kvinner. Med så mange kvinner blir det gjerne en del 

svangerskapspermisjoner. Det igjen gjør at vi hele tiden trenger nye folk inn i bedriften, sier fabrikksjefen. Bedriften 

bruker nå 30 millioner kroner på en ny produksjonslinje som erstatter en eldre.

-Når denne linjen kommer i gang ut på nyåret, vil den ha en kapasitet på 14 millioner enheter i året. Markedsverdien 

av produksjonen på denne linja er hele 7,5 milliarder kroner. Vår andel ligger på ca 200 millioner kroner i året, sier 

fabrikksjef.

Stort overskudd
Årsomsetningen er på 700 millioner kroner og overskuddet på hele 170 millioner kroner i 2008. Det er få, om noen, 

større bedriften som kan måle seg med Fresenius Kabi når det gjelder overskudd i forhold til omsetning. Nesten 25 

prosent av omsetningen er overskudd som sendes til konsernet i Tyskland.

-Vi forventer omtrent samme omsetning og overskudd for inneværende år og ser heller ingen mørke skyver på 

himmelen som skulle tilse noen endring av bedriftens kraftige overskudd i 2010, sier Strandberg. 

Bygger ut
Bedriften får nå bygd et nytt lager som skal betjenes av roboter – førerløse trucker som er programmert til jobben.

Når det nye lageret er tatt i bruk planlegges en ny utvidelse så snart bedriften får tilgang på mer areal. Nybygget skal 

erstatte et eldre lagerbygg som igjen skal bygges om til produksjon.

Fresenius Kabi startet med bedriften Travenol i 1976. Siden skiftet bedriften navn og eier flere ganger før det tyske 

storkonsernet Fresenius med 123.000 ansatte overtok.

En fornøyd gjeng ved den nye tappelinjen. Den vil tilføre 

bedriften 200 mill i omsetning. Fra venstre: 

Produksjonssjefavdelingsleder Robert Saintenoy, 

prosjektleder Birgit Aanby, ersonalsjef Anne Øwre og 

fabrikksjef Sten Strandberg.

Foto: Kåre Rennestraum

Denne produksjonslinjen ved Fresenius Kabi skal 

byttes ut med ny teknologi.

Halden Arbeiderblad, 23.12.2009









“Bigger R&D organizations are not as productive per person,” Dr. 

Corr says. “I think the proof has shown that. Small sites that come 

together, having very small groups, that’s where innovation comes 

from. It comes from a few people coming together, getting expertise 

from where they need to make things happen.”





Legemiddelselskapet Clavis Pharma inngår en strategisk 

samarbeidsavtale for Amerika og Europa til en anslått verdi på over 

2,1 milliarder kroner knyttet til kreftlegemiddelet CP-4126.

Avtalen omfatter videre utvikling og kommersialisering av 

legemiddelet, som nå testes i kliniske fase II-undersøkelser. 

- En veldig god avtale
- Dette er en veldig god avtale for oss. Vi har fått en partner som vil 

investere betydelige midler for å utvikle legemiddelet vårt, sier 

administrerende direktør Geir Christian Melen i Clavis Pharma til 

DN.no. 



Dagens Næringsliv, 24. desember 2010 



“Our primary conclusion is that there is 

untapped potential related to translating the 

ideas, technologies, and capabilities coming out 

of Norwegian biopharma research into more 

commercial value creation. In short, Norway has 

a strong research platform that is not being fully 

commercialized. This presents an opportunity.” 
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INNOVATION PERFORMANCE PER DIMENSION



FORNY - Kommersialisering av FoU-resultater

FORNY-programmets hovedmål er økt verdiskaping i Norge gjennom 

kommersialisering av forskningsresultater fra offentlig finansierte 

forskningsinstitusjoner.

http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033


Summary
The general conclusion of the evaluation of FORNY is that despite 

the positive additionality and the successful targeting of high 

technology commercialisation projects, the overall results of FORNY 

are not very impressive. It should be mentioned that comparisons 

are extremely difficult and there may be indirect results and a 

positive dynamics taking place. Still, we worry about the lack of 

firms that have grown large and the generally poor growth rate 

compared to international cases. 
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Norge
“Norge klarer sig bedst blandt alle de nordiske 

lande på områderne konkurslovgivning og 

adgang til finansiering. Norge har også lave 

eksport og importbegrænsninger. På den anden 

side er Norges præstationer lave både hvad 

angår opstart og vækst. Der er også plads til 

forbedringer på det norske arbejdsmarked og i 

forhold til iværksætterkulturen.”



Norge skiller seg ut på legemiddelområdet!

”Alt henger sammen med alt!”*

*Gro Harlem Brundtland



”Det skal være lavest mulig 

pris på legemidler”



Norge skiller seg ut på legemiddelområdet

• Ulogisk system for prisfastsettelse - prisnivå på 

Europa-bunnen



Prisen på et reseptpliktig legemiddel i Norge 

fastsettes som hovedregel lik gjennomsnittet 

av de tre laveste markedsprisene på 

legemiddelet i et nærmere utvalg av land. 

De landene som inngår i prissammenligningen 

er: Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, 

Storbritannia, Nederland, Østerrike, Belgia, 

Irland. 

Prisfastsettelse 
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”Lave legemiddelpriser innbærer 

altså kostnadsbesparelser, men 

kan samtidig redusere incentiver 

for innovasjon og lansering av 

legemidler i nasjonale markeder. 

Den samfunnsøkonomiske 

effekten er derfor høyst uklar.”

Professor Kurt Brekke, Paraplyen NHH, 9.11.2010





”Jeg synes, at det er et klart signal til 

industrien om, at vi lægger vægt på at 

have de bedst mulige rammer for 

forskning og udvikling af ny medicin, 

men også at vi vil have medicinen til 

den rigtige pris.”
Sundhetsminister Jakob Axel Nielsen



Norge skiller seg ut på legemiddelområdet

• Ulogisk system for prisfastsettelse - prisnivå på 

Europa-bunnen

• Svakheter i praktiseringen av patentsystemet 

som vekker internasjonal oppsikt



Norway

Norway remains on the Watch List. The United States is encouraged 

by a proposed amendment to the Norwegian copyright law providing 

for the blocking of downloading and streaming sites, as well as the 

use of formal guidelines for warning letters. The United States 

continues to be concerned about the lack of product patent protection 

for certain pharmaceutical products. U.S. industry has expressed 

concerns that Norway’s regulatory framework for process patents filed 

prior to 1992, and pending in 1996, denies adequate patent protection 

for a number of pharmaceutical products currently on the Norwegian 

market. The United States will continue to work with Norway to 

address this IPR concern. The United States will continue to work with 

Norway to address these and other matters.

2011 Special 301 Report

April, 2011



Norge skiller seg ut på legemiddelområdet

• Ulogisk system for prisfastsettelse - prisnivå på 

Europa-bunnen

• Svakheter i praktiseringen av patentsystemet 

som vekker internasjonal oppsikt

• ”Pediatric extension” ikke implementert i norsk 

lovverk

• Færre legemidler tilgjengelig på blå resept i 

Norge enn i andre EØS-land

• Biosimilars i byttelistesystemet



Norge skiller seg ut på legemiddelområdet



…Norway – not an EU member, but does 

follow EU regulations – came close to 

placing biosimilar filgrastim on its list of 

substitutable products in July 2010, only to 

remove it at the last minute after legal action 

from Amgen. No European country allows 

pharmacist substitution, and the FDA is sure 

to set the bar very high indeed once it 

finalises its guidelines….





http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3833726 [30.09.2010 17:31:27]
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” Regjeringen har en strategi for marin 

bioprospektering. Siktemålet er å fremme 

verdiskaping og næringsutvikling nasjonalt, med 

særlig forankring i nord. Resultater fra marin 

bioprospektering kan komme til anvendelse 

innenfor en rekke områder, som f.eks. nye 

medisiner, prosessindustri, 

petroleumsvirksomhet, mat, fôr og biobrensel.”





Den nya anläggningen är Sveriges största för kommersiell tillverkning av 

bioteknologiska läkemedel och en av Sveriges största industriinvesteringar med 

sina 1,5 miljarder kronor. Den nya fabriken ska stå för Pfizers globala produktion 

av tillväxthormonet Genotropin samt Fragmin.



Intervju med Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder, Medicin & Mening, 16. desember 2010
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Det er muligheter for flere “Halden”- fabrikker!


