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Legemiddelverkets strategi



Har ikke faste strategiperioder, men 
gjør justeringer løpende og på ulike 
nivå
- Nivå 1 ligger fast i overskuelig framtid

- Nivå 2 revurderes hver 2-3 år

- Nivå 3 fastsettes årlig i virksomhetsplanen

Strategipunkter er endringspunkter

Dynamisk strategi



Strategiens nye struktur

Raskere tilgang
til medisinske 

produkter

Riktigere bruk av 
medisinske 
produkter

Sikrere forsyning
av medisinske 

produkter

Aktiv
virksomhets-

utvikling

Nivå 2: «Legemiddelverket vil» - endringspunkt på mellomlang sikt

Nivå 3: Tiltak på kort sikt

Deler

Handlekraftig
Nysgjerrig Troverdig

Nivå 1: Satsingsområder på lang sikt

Internasjonalt arbeid



Våre verdier

Deler HandlekraftigNysgjerrig Troverdig



• Raskere tilgang til medisinske produkter

• Riktigere bruk av medisinske produkter

• Sikrere forsyning av medisinske produkter

• Aktiv virksomhetsutvikling

• Internasjonalt arbeid

Nivå 1: De fem satsingsområdene 



Nivå 2: «Legemiddelverket vil»
– med årets nivå 3-tiltak

Her setter vi 
inn støtet!



Nivå 2: Raskere tilgang til medisinske produkter

Legemiddelverket vil

• bidra til å styrke og synliggjøre evidensgrunnlaget for 
medisinske produkter

• bidra til innovasjon, og tilgang til medisinske produkter 
gjennom hele produktets livsløp

• styrke samspillet mellom godkjenningsprosessen for MT og 
metodevurdering nasjonalt og internasjonalt



Nivå 2: Riktigere bruk av medisinske produkter

Legemiddelverket vil

• gjøre våre data om medisinske produkter mer tilgjengelig

• være pådriver for digitalisering og forbedring av 
produktinformasjon

• styrke sikkerhetsoppfølgingen av medisinske produkter



Nivå 3-tiltak

Lage en plan sammen med legemiddelindustrien for innføring av elektronisk pakningsvedlegg
• Elektronisk pakningsvedlegg (ePil) kan erstatte pakningsvedlegg på papir. Det vil gi store gevinster for 

pasientens tilgang til legemiddelinformasjon og redusere legemiddelmangel 

• Målet er at de viktigste aktørene kan stille seg bak en plan for innføring i løpet av året

Norsk oversettelse av MedDRA (medical dictionary for regulatory activites)
• MedDRA er kodeverk som er viktig i behandling av blant annet bivirkningsmeldinger.

• I løpet av 2022 skal Legemiddelverket kvalitetssikre eksterne oversettelser for Norge.

• Prosjektet er finansiert av kommisjonen.



Nivå 2: Sikrere forsyning av medisinske produkter

Legemiddelverket vil

• påvirke den omfattende regelverksutviklingen som pågår 
nasjonalt og i EU for å sikre forsyning av medisinske produkter

• bygge kapasitet og kompetanse slik at vår tilsyns- og 
kontrollfunksjon gir ytterligere tillit



Nivå 3-tiltak
Målrettet og effektiv kontrollanalyse av legemidler

• Vi har mulighet til å bruke nye avanserte analysemetoder for å avdekke urenheter i små mengder som 
vanligvis ikke oppdages.

• Bruk av risikoverktøy og forenklet testing av generiske legemidler skal bidra til forbedring og 
effektivisering av arbeidsmetoder.

• I løpet av 2022 skal risikoverktøy være utviklet og innført og antall produkter testet ifølge planen.

Lære mer om nye produksjonsmetoder

• For å kunne gi gode vitenskapelige råd, utrede søknader om MT, påvirke utvikling av regelverk og 
retningslinjer, samt gjennomføre tilsyn, må vi ha mer kunnskap om nye produksjonsmetoder slik som 
desentralisert og kontinuerlig produksjon og produksjon av persontilpasset medisin.

• Plan for kompetansebygging skal etableres og følges opp i 2022.



Nivå 2: Aktiv virksomhetsutvikling

Legemiddelverket vil

• være en attraktiv virksomhet som gir kompetanseutvikling 
for medarbeidere og ledere

• lykkes med det digitale skiftet

• gjøre gode prioriteringer, sikre samsvar mellom ressurser og 
oppgaver og ha effektive arbeidsprosesser



Nivå 3-tiltak
Innføring av MS365 som samhandlingsplattform - FRES 
• Innføre skybasert samhandlingsplattform (MS365), som imøtekommer virksomhetens behov for effektiv 

og sikker digital samhandling og filhåndtering

• Kompetansehevingstiltak gjennomføres

• Innføringen sluttføres i 2022

Ny forvaltning av FRES og DELE
• DELE-prosjektet flytter dagens saksbehandlingssystem til ny digital plattform

• DELE bygger på MS Dynamics, og MS365 er integrert i denne. Det gjør at vi kan forvalte systemene på 
en ny måte. Det krever ny, tverrfaglig forvaltning med endrede roller og kompetanse

• Gir mulighet for raskere og mer dynamiske justeringer. Fremover vil forvalterne og brukerne ta en 
mer aktivt del i utviklingen av systemene



Nivå 2: Internasjonalt arbeid

Legemiddelverket vil

• Ha tydelig retning og ambisjonsnivå for internasjonalt arbeid 
med medisinske produkter

• Påvirke utviklingen av det europeiske regelverket og 
internasjonalt samarbeid for å få til gode endringer, effektive 
prosesser, økt samhandling og arbeidsdeling gjennom å være 
aktive og synlige



• Men vi har masse faste oppgaver 
og løpende arbeid!

• Må tilpasse endringsarbeid opp 
mot løpende oppgaver

Strategien er endringspunkter



Oppgaver inkludert
i VP-dokumentet

Fullt glass = alt vi klarer 
å få gjort i 2022

Nivå 3 tiltak

Tildelingsbrevet

Driftsoppgavene med størst 
kritikalitet og/eller volum

Virksomhetsplan



Nå har vi Strategi og VP på plass



Neste skritt - organiseringen
• Se over organiseringen vår på bakgrunn av strategi/VP for å sikre god 

oppfølging



Tidslinjer
1. Forstå vårt utfordringsbilde – Gjennomført før sommeren
2. Foreslå løsning innenfor gitte rammer – Nå etter sommeren

• Planlagt å beslutte ny organisering i begynnelsen av oktober  



legemiddelverketlegemiddelverket.no helsenorge.no
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