Partnership for Life 2020
Innovation and value creation within the life sciences demands excellence science,
quality healthcare services with capacity and a culture for public-private research
projects. An ecosystem that embraces this, is the key to achieve high competitiveness
and results in benefits for patients, society and businesses.
We welcome you to join us for a day with presentations and discussions from the
Norwegian life science ecosystem and industry leaders from Global Pharma.

Find your future partner!

We will organize a one-to-one meeting session where we invite companies, startups,
investors and academia. The session is facilitated by Inven2.
Sign up for partnering meeting

•
•
•
•

Expand your knowledge
Exchange competence
Extend your network
Identify possible areas for collaboration

We welcome you to participate in Partnership for Life 2020, part of Oslo Life
Science 2020

The moderator through the day will be: Frode Nakkim

PROGRAM
10:00 - 10:10

Velkommen
Monica Larsen, Seniorrådgiver, Legemiddelindustrien (LMI)

10:10 - 10:25

INSPIRE: Kreftregisteret i førersetet for banebrytende
samarbeid med næringslivet
Hva er visjonen? Hvilke erfaringer er gjort underveis?
Espen Enerly, Spesialrådgiver, Kreftregisteret

10:25 - 10:40

Hvilke muligheter åpner INSPIRE dataene for, sett med
næringslivets øyne?
Anja Booth, Med. rådgiver, Pfizer

10:40 - 11:00

Presisjons-kreftmedisin: Analyse og fortolkning av genprofiler i
pasientbehandling og kliniske resultater pr 2020
Anne Hansen Ree, Professor, Institutt for klinisk medisin, UiO
Overlege/forsker, Onkologisk avdeling, AHUS

11:00 - 11:15

Hvordan bidrar legemiddelindustrien for å tilrettelegge for NGS-testing?
Daniel Tefsa, Head of Oncology & Haematology, Medical Affairs,
Bayer Scandinavia

11:15 - 11:45

Dialog med innlederne:
Hvordan kan norge posisjonere seg som konkurransedyktig aktør
innen persontilpasset medisin og RWE bruk?

11:45 - 12:30

LUNSJ
RIGGET FOR MORGENDAGENS KLINISKE STUDIER

12:30 - 13:00

Viljen til å satse!
Hvordan har Nevroklinikken ved OUS rigget seg for kliniske studier?
Hva kan andre lære/hva er overføringsverdien?
John-Anker Zwart, Forskningsleder Nevroklinikken
Oslo University Hospital, Ullevål

PROGRAM
13:00 - 13:20

Handlingsplan for kliniske studier
Hvorfor handlingsplan for kliniske studier?
Hvordan kan den gjøre en forskjell?
v/Nils Olav Refsdal, Helse og omsorgsdepartementet

13:20 - 14:00

Rigget for kliniske studier - Samtale om tre tema:
- Vi har politiske ambisjoner. Hvordan får vi dem ut i helsetjenesten?
- Hvordan få gjennomføring av kliniske studier fra ildsjeler til en
integrert del av helsetjenesten?
- Hvilke strukturer må på plass, og hvor viktig er det at
industrien kommer med studier?
John-Anker Swart, Nevroklinikken,OUS
Fredrik Schjesvold, Myelomatosesenteret, OUS
Jon Amund Kyte, Seksjon for klinisk kreftforskning, OUS
Espen Burum Auensen, BioGen AS
Kristin Løseth, AstraZeneca AS

14:00 - 14:20

Et industrieventyr
Hvordan Algeta og IFE utviklet et samarbeid som førte til at Bayer
valgte produksjon i Norge og senere har gjort store investeringer og
skapt mange arbeidsplasser her
Jan Børge Jakobsen, Daglig leder, Bayer

14:20 - 15:00

Fra scouting til partnerskap – premisser for næringsutvikling
En dialog sesjon hvor vi stiller følgende spørsmål:
- Hvordan eksponerer vi oss?
- Tar vi plass på den internasjonale Life Science arenaen?
- Hva kommer ut av norsk Life Science satsing?
- Hva kan vi gjøre for å gi ytterligere gass?
Jonas Einarsson, Radforsk
Hans Eirik Melandsø, Innovasjon Norge
Sergio (Abbvie)
Ian Kirk, AstraZeneca (TBD)
Per Morten Sandset, UiO
Ingrid Teigland Takay, Hadean Venture

15:00

Speed-dating
Arrangeres av Inven2 i OCCI (Påmeldingslink kommer)



• Påmelding til partnership for life 12. Februar kl 10.00-15.00
• Påmelding til mottakelse for oslo life science-konferansen i
Rådhuset 10. Februar kl 19.00-20.30
• Program og påmelding til hovedarrangement i aulaen om
Life sciences in the next decade 10. Februar kl 14.30-18.30

