
OSLO CANCER CLUSTER –
DEKKER HELE VERDIKJEDEN

● Ekte «triple helix»;
– Ledende kreftsykehus
– Forskning og utdanning
– Firmaer og investorer

● Inkubator med >30 firmaer
– Startups
– Globale firmaer
– Investorer
 utvider, ny bygning planlegges

Målet er å bli ledende kreftklynge i Europa!



HELSEDATAUTVALG; 
KUNNSKAP, FORBEDRING, INNOVASJON

• Marta Ebbing (leder), Folkehelseinstituttet

• Trine Magnus, tidligere direktør for Senter for 
Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE)

• Even Gunnarson Anderssen, Helsedirektoratet

• Bente Kne Haugdahl, Fylkesmannen Nord-
Trønderlag

• Lars Bjarne Kristofersen, Høyskolen i Oslo og 
Akershus

• Gunnar Jårvik, Nasjonal IKT Helseforetak

• Pål Rasmus Njølstad, Universitetet i Bergen

• Jacob Hølen, Nasjonal etisk komité for 
medisinsk forsking

• Camilla Nervik, Datatilsynet

• Ketil Widerberg, Oslo Cancer Cluster



BLIR STADIG DYRERE Å 
FINNE NYE MEDISINER



TILGJENGELIGE HELSEDATA ENDRER 
MÅTEN VI BRUKER MEDISINER



SYSTEM FOR GODKJENNING 
LAGET FOR STORE PASIENTGRUPPER

● Phase I: evaluate drug safety and tolerability; how the body absorbs and separates the drug, 
whether it is toxic, and whether the drug has an effect/side effects. Tested in app. 20-150 humans.

● Phase II: looks at the medical effects of the drug in patients. Determine when, how, and in what
quantities (doses) the drug should be given, and document the most common side effects. Tested
in app. 100-200 patients.

● Phase III: therapeutic confirmatory phase, seeks to confirm that the drug is safe and effective by 
the disease and patient group, often compared with the current standard treatment. Tested
approximately 100-5000 patients. 



LEGEMIDLER I BRUK FØR FASE 3; 
EKSEMPLER, NÅ TEKNOLOGISK MULIG



NORSKE HELSEDATA – REGISTERBASERTE 
FASE 3

 billigere, raskere og mer presise legemidler



NORGE –
VERDENSLEDENDE I TILGANG PÅ DATA

● Et helsesystem og individuelle 
personnummer

● Lite mobilitet i befolkningen

● Nasjonale kliniske biobanker
– E.g. National Cancer Genomics 

Consortium

● Nasjonale kvalitetsregistere
– E.g. Kreftregister over 60 år

 Norge posisjonert for å bli et globalt senter for utvikling og testing nye 
medisiner
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