
INVITASJON TIL SEMINAR OM BIOTEKNOLOGINÆRINGENS FREMTID I NORGE

Vi ønsker å invitere deg til et litt annerledes seminar om bioteknologinæringens 
fremtid i Norge, i anledning lanseringen av vår bok «En kule varmt – historien 
om Dynal». Boken forteller om industrieventyret Dynal, i dag Thermo Fisher 
Scientific, og hvordan Dynabeads gikk fra å være en akademisk idé til et 
kommersielt suksessprodukt i front av internasjonal translasjonsforskning, 
diagnostikk og kreftbehandling.  

Vi har utfordret bedriftsledere, forskere og politikere til å utforske hva som skal til 
for å skape flere industrieventyr innen helse- og bioteknologifeltet i Norge – og 
hvordan dette feltet kan gi oss våre neste store eksportsuksesser. På seminaret 
vil du få høre deres innspill og delta i debatten. Du vil også få høre fortellingen 
om Dynabeads og treffe Emily Whitehead, det første barnet som fikk den nye 
livreddende CAR-T behandlingen basert på Dynabeads. 

I siste del av programmet vil fremtidens forskere, elever fra videregående skoler 
i Oslo, utfordre et panel av samfunnsaktører til debatt om fremtiden for 
helse- og bioteknologisk forskning.

Seminaret finner sted i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark den 19. mars 
klokken 09.00-13.15.

Vi håper du vil delta på en spennende og inspirerende dag sammen med oss!

Norges neste eksportvare?
-med besøk av Emily Whitehead
  

Å REDDE LIV

19. mars 2019, kl. 09:00 - 13:15. Sted: Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark, møte-
rom Kaare Norum i 2. etasje (inngang 1A). Ullernchausséen 64-66, 0379 Oslo



Tirsdag 19. mars 2019

Regjeringens ambisjoner for helse- og bioteknologi som nytt industrieventyr
Statssekretær Magnus Thue i Nærings- og fiskeridepartementet innleder. Regjeringen 
skal lansere stortingsmeldingen om helseindustri første halvår 2019, og statssekretæren 
blir utfordret på hvordan regjeringen vil bidra til at helse- og bioteknologi blir et 
industrieventyr i Norge.

09:00 - 09:15

09:15 - 09:35

PROGRAM

Forskning, kapital og kommersialisering: Hva skal til for å få frem det neste 
Dynabeads-eventyret?
Akademia, privat kapital, industrien og politikken utfordres til å se kritisk på egen 
bransje og sammen utforske hvordan vi bedre kan lykkes med å skape kommersielle 
suksesser av forskning.

Innlegg og panelsamtale fra: 
•  Per Morten Sandset, viserektor ved Universitetet i Oslo
•  Rikke Eckhoff Høvding, administrerende direktør i Norsk venturekapitalforening
•  Jónas Einarsson, CEO ved Radium Hospital Research Foundation og styremedlem 
    i Oslo Cancer Cluster
•  Magnus Thue, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet

KAFFEPAUSE

SLUTT

ENKEL LUNSJ

10:30 - 10:45

10:45 - 11:30

11:30 - 12:00

09:35 - 10:30

Boklansering: Historien om Emily og Dynabeads
Tom Whitehead, faren til Emily, innleder med historien om Emily – det første barnet som 
fikk reddet livet ved hjelp av CAR-T behandling basert på Dynabeads. 

Anne Gunn Halvorsen, forfatter av boka «En kule varmt – historien om Dynal» forteller 
om arbeidet med boka og det inviteres til samtale i panelet om hva som skal til for å
 lykkes kommersielt og faglig med nye innovasjoner: 
•  Carl Chr. Gilhuus-Moe, Ph.D., styreleder i Norway Health Tech og første adm. dir. i Dynal
•  Erlend Ragnhildstveit, direktør for forskning og utvikling i Thermo Fisher Scientific 
    siden 2009 
•  Steinar Aamdal, Professor emeritus som ledet Utprøvningsenheten på Radiumhospitalet 
     som står for tidlig-fase studier av nye kreftmedisiner 

Fremtidens forskere utfordrer 
Biologielever fra videregående skoler i Oslo fikk i vinter en utfordring fra Thermo 
Fisher om å gi sine synspunkter på et utvalg problemstillinger for bioteknologinæringen. 
Tre elevgrupper vil utfordre panelet og presentere sine innspill til fremtiden i 2040 
angående bruk av GMO (genmodifiserte organismer), hvor grensene bør gå for bruk 
av informasjon fra gensekvensering og til slutt hvordan forskningsmidler bør fordeles når 
det gjelder utvikling av nye medisiner i forhold til pris, tilgjengelighet og effekt – hylle-
vare eller skreddersøm? Med utgangspunkt i utfordringene vil panelet diskutere 
fremtiden for bioteknologisk forskning i Norge

Debattpanelet består av:
•  Ole Johan Borge, direktør i Bioteknologirådet
•  John-Arne Røttingen, administrerende direktør for Norges forskningsråd 
•  Øyvind Kongstun Arnesen, administrerende direktør i Ultimovacs og styreleder i OCC 
•  Representant for Thermo Fisher som har jobbet sammen med elevene om oppgavene
 

VELKOMMEN
Thermo Fishers Hanne-Sofie Pedersen ønsker velkommen og innleder om hva som må 
til for å utvikle en bioteknologi-industri i Norge

12:00 - 13:15

13:15

Norges neste eksportvare?
Å REDDE LIV


