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Mitt politiske liv

• Molde kommunestyre                   
(1987-1989) 

• 20 år på Stortinget                     
(1989-2009) 

• Kvinnebevegelsen (8 år)

• Sentralstyret

• Barne- og familieminister               
(17.03.2000 – 19.10.2001)

• Barne- og 
likestillingsminister                 
(17.10.2005-18.10.2007) 

Homofiles 

rettigheter

Ny ekteskapslov

Kjønns-

lemlestelse

Menns stilling i samfunnet

- «mannspanelet»

- Likeverdig foreldreskap

Barnehageforliket



«Kjole-Karita» i privat næringsliv

• Ha tro på det du skal gjøre
• Tørre og stå i det
• Ærlighet og ydmykhet
• Bygge tillit
• Alliansebygging
• Teamarbeid/fellesskap
• Få folk til å trekke sammen
• Stå i ubehageligheter – stole på egen magefølelse



Se små detaljer i det store bildet 

• Fremtidsvisjoner for eget 
lederskap

• Kan faktisk flytte fjell – men må 
gidde

• Endringsledelse krever også 
endringer av seg selv 

• Bygge på kapasitet til ansatte



Fremtidens kriterier





Et «nytt» LMI
Hvem er legemiddelindustrien i dag?  
• LMI: Bransjeorganisasjon for 63 

medlemmer

− Internasjonale «Big 
Pharma»

− Små, norske biotekselskaper

− 11 medlemsbedrifter med 
produksjon i Norge

− Fiskehelse

− Generika

→ En samlet bransje - løfter
fellesskapet. 

Kilde: fifa.com



Saker bygger fellesskap

Kongressvedtaket
(2012)

Biosimilarsaken
(Oslo Tingrett 2011)

Opprettelsen av 

HelseOmsorg21
(2013)

Første gang på 

Arendalsuka (2013):

LMI, Kreftforeningen, 
Legeforeningen og EAT

Legemidler omtalt i 

Regjeringserklæringen
(2013)

Sammenslåing 

LIS og HINAS
(2015)

Legemiddelmeldingen
(vedtatt 2016)



Helsenæring 

• 2011: Innspill fra LMI med forslag om 
satsing på biomedisin som næring

• 2020: Stortinget har behandlet 
Helsenæring



Næringslivet en del av 
løsningen

Hovedmålet med Helsenæringsmeldingen er å 
bidra til økt konkurransekraft i den norske 
helsenæringen og samtidig bidra til en mer 
bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, i form av 
mer effektiv forebygging, behandling og omsorg.

• Etablere sterkere kultur for samarbeid

• Gode rammebetingelser for næringslivet

• Det offentlige som attraktiv samarbeidspartner

• Tilrettelegging for økt kommersialisering



2000 2019



Eksempelet Alzheimer



Eksempelet Alzheimer



Stort behov for at nye medisiner utvikles

Diabetes: 
1 av 20 nordmenn har kjent diabetesdiagnose, totalt 
omkring 245 000 personer. Trolig er det i tillegg 
mange som ikke vet at de har diabetes. Ubehandlet 
vil diabetes kunne føre til store skader på hjerte, 
nyrer, syn og nerver. 

Migrene: 
900 000 nordmenn lider av migrene, 2-3 ganger 
flere kvinner enn menn. Migrene forårsaker 2 
millioner fraværsdager fra jobb og skole i Norge –
hvert år, og er den vanligste årsaken til nedsatt 
funksjonsnivå, inkludert uførhet, for dem under 50 år 
i Norge.



Sykdomsbilde

• Bemanningsbehovet i helse- og omsorgssektor vil dobles mot 2060

• Menon: 1900 mrd kroner knyttet til sykdom

• Bruk av ny teknologi og nye medisin og nye samarbeidsmuligheter



Fremtidsutfordringer



Norske muligheter



Kompetanse 
Ekspertise  
Partnerskap

Lisens
Salg
Nytt næringsliv

Samarbeid med legemiddelindustrien og helsevesenet -

nødvendig for kompetanseoverføring og sikre riktig bruk



Marsjordre!



Vi må finne vår drivkraft



Fremgang



Takk for meg! 


