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Fra Metastudier: Viktige faktorer for kommersiell suksess

• Gode forskere med klinisk ekspertise/erfaring

• Et svært godt grunnforskningsmiljø

• Samarbeide mellom forskere  og institusjoner

• Institusjonell evne til å finansiere medisinsk forskning
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Finansiering

Mindre tilgang på kapital enn før til medisinsk forskning pga økt risiko:

• Lengre vei enn før til resultater (frukten henger høyere)

• Kompleksiteten har økt og det er derfor mye som kan gå galt

• Det tar lang tid før kommersialisering (klinisk testing mm.)

• Tynne kapitalmarkeder: Vanskeligere å finansiere forskning

• Risikoen har økt
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Et prospekt
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$200 mill

År

0 10

Boksen har 20 kuler, 19 gule og 1 rød
Trekker du gul kule får du ingenting (investeringen er tapt)

Trekker du den røde kulen får du $12.3 milliarder

Sjansen for suksess er 1/20

0 eller $ 12.3 milliarder

Dette er tallene for å frembringe en kreftmedisin til markedet i følge studier



Finansiering

• Forskning for å bringe fram nye legemidler avgjøres av 

finansieringen. 

• Finansiering krever dype lommer og prosjektene risikable

• Vi liker høy avkastning men vi liker ikke risiko

• Hva kan vi gjøre med det?
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Hva om vi investerer i 150 slike prosjekter samtidig

Sjansen for å trekke tre røde kuler ut av de 150 boksene

og tjene 3 x $12,3 milliarder er 98% 

En slik investering koster 150 x $200 mill = $30 milliarder

x 150

Men med 98% sannsynlighet er porteføljen verdt

ca $ 37 milliarder (=12,3 x 3) i år 10

Et slikt prosjekt ville gitt en A+ rating hos Moody og man kunne finansiert 

prosjektet med en gjeldsobligasjon med rente på under 4% 



Hva lærer vi av dette når kapitalmarkedene er tynne

• I tynne kapitalmarkeder må man få medinvestorer 

• Må være der hvor investorene er (Berlin, London, Boston mm)

• Må være gode på å presentere de kommersielle mulighetene

• Noen av forskerne må være flinke selgere (få forskere er det)

• Institusjonen må legge til rette for kommersialisering
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