
Kjære helseminister Bent Høie, 
 
Norge kan være med å gjøre mai 2017 til et avgjørende øyeblikk for utviklingen i nasjonal og 
internasjonal helse. Som medisinstudenter og fremtidige leger vil vi understreke hvor viktig 
det er at Norge bruker muligheten som deltagere i Verdens Helseforsamling i Geneve 
22.-31. mai til å  stille seg bak anbefalingene til FNs High-Level Panel on Access to 
Medicines (UNHLP) for å sikre rettferdig tilgang til medisiner for verdens befolkning. Vi 
mener dette er helt nødvendig for at vi skal kunne sikre at prisen for nye medisiner holdes på 
et overkommelig nivå, og for at vi skal kunne nå FNs bærekraftsmål.  
 
FN-rapporten er basert på over 180 individuelle bidrag fra eksperter innen akademia, 
farmasøytisk industri, nasjonale og internasjonale offentlige organer, sivilsamfunn og 
pasientorganisasjoner. 22. november 2016 utstedte FNs generalsekretær Ban Ki-Moon en 
støtteerklæring til rapporten, og oppfordret alle stater til å vurdere anbefalingene den legger 
frem, og legge en plan for å ta opp problemene innen tilgang og innovasjon. En sentral 
anbefaling er opprettelse av en internasjonal avtale for biomedisinsk forskning og utvikling. 
Norges delegasjon til Verdens Helseforsamling bør oppfordre til videre diskusjon om dette.  
 
De siste årene har vi sett en økning i medisinpriser, i noen tilfeller til nivåer som gjør at selv 
det norske helsevesenet bare ser seg råd til å behandle en brøkdel av pasientene, som er 
tilfellet for Hepatitt C og visse kreftmedisiner. Dette er et problem som vil øke i årene 
framover om det det ikke gjøres endringer i dagens system. Rapporten beskriver flere 
tilnærminger for å senke medisinprisene. Flere av rapportens anbefalinger er rettet direkte 
mot nasjonale myndigheter. Regjeringen bør se på hvordan implementering av forslagene 
kan bidra positivt i det norske helsevesenet. 
 
Konklusjonen til det europeiske råd fra 2016 har i stor grad vært samstemte med 
konklusjonene fra FNs rapport om tilgang til medisiner, og  FN-rapportens forslag er i full 
overensstemmelse med Nordisk Råds “hvite bok” med initiativer mot antibiotikaresistens. 
Ved å følge anbefalingene fra rapporten vil Norge sikre overkommelige medisinpriser i 
fremtiden og gjøre oss i stand til å motstå trusler som antibiotikaresistens. Anbefalingene 
kan videre bidra til å fjerne eksisterende barrierer mot effektiv medisinsk forskning. 
 
Vellykket implementering av rapportens anbefalinger kan bli avgjørende for opprettholdelsen 
av et godt norsk helsevesen og for å sikre bedre tilgang til medisiner globalt. Derfor vil vi 
oppfordre regjeringen til å: 
 

● Vise støtte til og oppfordre til videre diskusjon av FN-rapportens anbefalinger i 
Verdens Helseforsamling i mai 2017 

● Vurdere hvordan rapportens anbefalinger kan implementeres i Norge 
 
 
Med vennlig hilsen, 
Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) Norge 
 


