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Helseindustri er en viktig fremtidig næring for Norge, og Regjeringen jobber for tiden med en Helsenærings
melding. På Helse og Fremtid fortelles historien om hvordan CAR-T celle og genterapi, en ny retning innen 
kreftbehandling, ble til en industrihistorie i Norge. Behandlingen ble først gjort tilgjengelig via Novartis sine 
kliniske studier ved Oslo Universitetssykehus. Samtidig er norsk innovasjon ved Thermo Fisher Scientifics 
«Dynabeads» en muliggjørende teknologi for CAR-T terapien. CAR-T har på denne måten blitt et foregangs-
eksempel på hvordan alle aktører i industri, helsevesen og myndigheter i samarbeid har gjort Norge til 
destinasjon for utvikling av morgendagens behandling. 
Vi spør: «Hvordan kan Norge skape flere tilsvarende industrihistorier?» 

Vi samler aktører fra industri, sykehus og politikere til å sammen diskutere hvordan Norge kan både bygge 
helseindustri og tilby pasienter høyteknologisk behandling i fremtiden. Velkommen til debatt på Helse og Fremtid! 

HØYTEKNOLOGISK 
CELLE- OG GENTERAPI  
- medisinske nyvinninger og nye norske industrihistorier

15. januar 2019, kl. 09.00 – 12.00 til Helse og Fremtid 2019! 
Sted: NHO Møtesenter, møterom Gustav Vigeland i 1. etasje, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo

Hold av datoen og meld deg på ved å klikke deg inn på: https://www.surveygizmo.eu/Helse-og-Fremtid-2019 
eller ved å scanne QR-koden. For spørsmål, send en e-post til: ann-karin.skogen@novartis.com.

Velkommen til #helseogfremtid

Møtet streames. Følg med på Facebook eventet: https://www.facebook.com/events/268480103799223/
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PROGRAM

09:00 Velkommen 
 Veronika Barrabés, Novartis Norge AS

 Møteledere: Karita Bekkemellem, LMI og Jónas Einarsson, Radforsk

09:10  Arbeidet med Helsenæringsmeldingen 
 Magnus Thue, statssekretær, (Høyre) Nærings og Fiskeridepartementet
 
09:30 Å starte opp kliniske studier 
 Tarje Bergdahl, Novartis Norge AS og professor Gunnar Kvalheim

10:00 Viktigheten av en hel verdikjede
 Øystein Åmellem, Thermo Fisher Scientific og Eva Dugstad, Oslo Cancer Cluster 

10:30 Politisk diskusjon: hvordan skape industrihistorier 
 Karita Bekkemellem i samtale med Grete Karin Berg, NHO, 
 Jónas Einarsson, Radforsk og Ruth Grung (AP) 

11:00 Mingling og lunch

12:00  Slutt

Ved å melde deg på dette arrangementet erklærer du at reglene som gjelder din arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. 
For informasjon om kostnader forbundet med deltakelse på arrangementet, vennligst kontakt undertegnede. 

Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Regler for 
legemiddelinformasjon samt i samsvar med avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske 
Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former 
og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette forhold. Faglige, etiske og rettslige vurderinger skal være 
avgjørende for samarbeid og all samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet. Nedenfor er noen hovedpunkter fra reglene gjengitt: 
• Arrangementet vil bestå av et faglig program, eventuelt etterfulgt av bespisning med nøktern standard. Sosiale aktiviteter vil ikke bli 

bekostet av legemiddelfirmaet. 
• Ved reiser skal billetter ikke bestilles eller endres slik at formålet med reisen endres. 
• Dersom du er ansatt ved sykehus eller i annen virksomhet må du ha arbeidsgivers samtykke for å være deltaker eller bidragsyter på 

arrangementet.

For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell har Novartis, eller andre firmaer som arbeider på vegne av oss, utarbeidet 
arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning. 
Vårt firma har tatt forholdsregler for å unngå utilsiktet behandling av personopplysninger. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet 
kommuniserer med deg på e-post. Novartis videreselger ikke dine personopplysninger. Du har når som helst rett til å få utlevert opplysninger som er 
registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Novartis Norge kan kontaktes på telefon 23 05 20 00. 
Arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre honorar, undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til det 
faglige arrangement etter gjeldende takster.
Arbeidsgiver/helseforetak/helsepersonell må selv dekke reise- og oppholdskostnader knyttet til arrangement av typen som beskrevet i denne 
invitasjonen. Vårt firma ønsker å bidra til at de regler og prosedyrer for egenbetaling som gjelder for helseforetaket blir fulgt.» 
Unntak fra dette er advisory boards / investigator møter hvor arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre 
honorar, undervisningsmateriell, reise- og oppholdskostnader, samt måltider knyttet til det faglige arrangement etter gjeldende takster.
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