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Om oss... 

Novartis globalt 

Et sveitsisk legemiddelfirma, hovedkontor i 

Basel. 

Omsetning 2019: 47,4 mrd dollar 

Ca 130 000 ansatte 

 
Novartis i Norden 

Organisert i Nordisk cluster 

Novartis i Norge 

Hovedkontor i Oslo, 130 ansatte 
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Novartis 

Novartis 
Pharmaceuticals 

INNOVATIVE MEDICINES Novartis 
Oncology 

R&D R&D 
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Pharmaceuticals 

 

Fully owned  

Novartis companies: 

 

Sandoz Novartis  

Gene Therapies 
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Kliniske studier i Novartis 

I 2020 har Novartis 53 pågående eller planlagte studier i Norge 

Kardiologi 

6 studier 

20 sites  

 

Nevrologi  

3 studier 

6 sites 

 

Dermatologi  

og immunologi 

5 studier 

9 sites 

 

Oftalmologi 

1 studie 

1 site 

 

  

 
 

Respirasjon 

Ingen pågående 

 

 

Rare diseases 

1 studie 

2 sites 

 

Onkologi (inkl. Cell & 

Gene terapier)  

29 studier 

41 sites  

 

Hematologi 

8 studier 

10 sites 

 

 

Fase I til fase IIIB 

 

Non-Clinical Trials; 

• Real World Evidence 

• Pre-clinical research 

• Molecular analysis 

Lokale kliniske studier (fase IV) 

Utprøver initierte studier (IIT) 
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Nordic landscape of clinical trials
 

1 https://oslocancercluster.no/2019/05/08/should-norway-implement-a-clinical-trial-league-table/ 

Clinical trial applications1  
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Hva måles vi på?  

Tid, kvalitet og leveranse 

 Studie feasibility 

 Tid til oppstart etter allokering  

 Tid til første pasient screenes 

 Levere etter avtale 

 Tid og kvalitet på Data entry (eCRF og queries) 

 

 Intern produktivitet/kvantitet/kritisk masse (antall sites) 
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Hvordan tildeles studier? 

 Historikk; tid og kvalitet  

– Performance i, og erfaring fra, tidligere kliniske studier med Novartis 

– Performance i andre studier   

 Proaktive og samarbeidsorienterte fagmiljø 

 Særlige kompetanser og ekspertise 

 Tilgjengelighet på nødvendig utstyr og metoder 

 Kunnskap om sitene 
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Hvor står vi i dag? 

Snapshot av 316 aktive studier ved utgangen av 2019 (Global):  
 

• Kun 68% av forpliktet inklusjon er levert 

• 25% av sitene har ingen inkluderte/randomisert pasienter 

 

      

• Flere land må legge til etter opprinnelig godkjent feasibility plan  

• Flere sites må åpne til etter opprinnelig godkjent feasibility plan  

• Rekrutteringsperioden forlenges signifikant i en relle studier 
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Hvordan bli en aktuell samarbeids-

partner? Når lykkes vi? 

 Kliniske studier en integrert del av pasientbehandlingen  

– «ULLEVÅL SYKEHUS: (Dagens Medisin): Oslo 

myelomatosesenter har som mål at hver pasient skal være 

inkludert i en studie» 

 Bygge kultur for offentlig-privat samarbeid 

– Helsenæringsmeldingen: «Det tette samarbeidet mellom 

legemiddelfirmaet, sykehuset og regulatoriske myndigheter, og 

viljen til å finne løsninger raskt, medførte at OUS var det første 

sykehuset som kom i gang med studiene i Europa. Den raske 

oppstarten var en avgjørende årsak til at OUS har fått flere 

CAR-T studier innenfor kreft» 
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Hvordan bli en aktuell samarbeids-

partner? 

 Nasjonal samordning og infrastruktur som legger til rette 

– Nasjonal samordning, sterk forankring til fagmiljø og forpliktelse/mandat til 

studiegjennomføringskraft/leveranseansvar 

– E-post mottatt 17.sept 2020: “Lastly we could not quite get Norway Oslo on board in 

the study. A key selling factor for choosing DK was the statistic of 80% of Danish trials 

starting within 42 days”  

 Når man blir stoppet på startstreken 

– Persontilpasset medisin; gensekvensering, molekylæranalyser og nordisk samarbeid 

– Implementing av nye metoder 
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Neste generasjons (2020) feasibility, 

allokering og site seleksjon 

 Tidligere strategiske veivalg; “Program feasibility”, deretter “Trail feasibility” 

 Lokal innsikt, heatmaps og big data/advanced analytics (AI) som basis for 
seleksjon 

 Fordrer godt rammeverk, samarbeidskultur, og tett og betimelig dialog 
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http://go/sense


Handlingsplan for kliniske studier 
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Hva håper vi på?  

 

Ressurser og prioritering 

ved sykehus 

 
Kliniske studier som en 

integrert del av 

pasientbehandlingen 

 
Tilgang og nyttiggjøring av 

helsedata 

 
Presisjonsmedisin og 

kliniske studier 
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Thank you 
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