
ÅPENT MØTE OM 
 BÆREKRAFTIG INTRODUKSJON AV 
INNOVASJONER I KREFTOMSORGEN

13. NOVEMBER 
FOLK OSLO, TORGGATA 15 

17:00–20:00 

Hvordan kan vi legge bedre til rette? I kveld retter vi fokus på lungekreft.
Gratis og åpent for alle. Lett servering. Velkommen!

MSD (NORGE) AS INVITERER TIL



CECILIE BRÅTHEN
Tidligere lungekreftpasient. Hun er opptatt av å rette fokus på 
diagnostisering av lungekreftpasienter og hvordan det kan være å leve  
etter kreftsykdom.

17:00   Velkommen og introduksjon
 Knut Martin Torgersen, Nordics & Baltics Oncology Medical Affairs Lead

   Min historie 
 Cecilie Bråthen, tidligere lungekreftpasient

17:20   Lungekreft i Norge: Hvordan går det i Norge,  
 sammenliknet med andre land?
 Mary Bussell, professor og medarbeider i britiske The Economist Intelligence Unit

 Dersom alle fikk immunterapi – ville budsjettene tåle det?
 Ivar Sønbø Kristiansen, professor emeritus, Oslo Economics

 Behandling av Lungekreft i Norge i dag  
 – en klinikers perspektiv
 Odd Terje Brustugun, onkolog Drammen sykehus

    Pause

18:50   PANELDEBATT:  
 Hvordan kan vi introdusere innovasjoner  
 og ha budsjettkontroll?
 Politikere og helsepersonell er invitert til paneldebatt. 
 Møteleder: Markus Moe

MARY BUSSELL
Associate, The Economist Intelligence Unit.
PhD, public health policy, technological innovation, comparative politics  
and socio-medical sciences. Registered Nurse with an American licence
Dr. Bussell is the author of the report “Lung Cancer in Europe: Meeting needs  
and improving policy”. 

IVAR SØNBØ KRISTIANSEN
Professor emeritus ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet 
i Oslo og adjungert professor i legemiddeløkonomi ved Syddansk Universitet, Odense. 
Han er medisiner fra Universitetet i Oslo, har mastergrad i public health fra Harvard 
University og har sin doktorgrad fra Universitetet i Tromsø.

ODD TERJE BRUSTUGUN
Onkolog, dr.med. og overlege ved Drammen sykehus, Vestre Viken.  
I tillegg er han leder for Norsk Lungekreftgruppe.

MARKUS MOE
Ansvarlig redaktør i Dagens Medisin, en jobb han har hatt siden 2011. Før det var 
han både redaksjonssjef og nyhetsleder i Romerikes Blad. Moe har vært journalist 
i Østlands-Posten og redaktør i avisen Liberalt Forum. Han har utdannelse innen 
statsvitenskap og historie fra Universitetet i Oslo. HANS PETTER STRIFELDT 

Direktør for myndighetskontakt 
994 80 650

ANDERS ANDREASSEN
Therapy Area Manager Oncology
916 20 106

FOREDRAGSHOLDERE PROGRAM

PÅMELDING

Har du spørsmål om programmet, ta kontakt med: 

Send e-post til Malene Meløy Aagesen: msdnorge@msd.no
Skriv inn navn og arbeidssted når du melder deg på.

mailto:msdnorge%40msd.no?subject=


MSD (Norge) AS 
PB 458 Brakerøya
3002 DRAMMEN

tel: 32 20 73 00
fax: 32 20 73 10

NO-KEY-00078 10/2019

PERSONVERN

MSD (Norge) AS er behandlingsansvarlig og behandler 
personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning, inkludert 
personvernforordningen (2016/679: «GDPR») og annen gjeldende 
personvern-lovgivning i Norge (Personopplysningsloven).

MSD vil benytte dine personlige opplysninger til å registrere deg 
for Åpent møte om bærekraftig introduksjon av innovasjoner 
i kreftomsorgen, 13. november 2019. Vi vil også bruke 
opplysningene til statistiske formål og i evalueringsøyemed.  
I forbindelse med påmeldingen bekrefter du også å ha mottatt 
vår personvernerklæring hvor det står informasjon om hvordan 
vi samler, lagrer og behandler opplysningene dine
https://msdprivacy.com

MSD vil bare behandle personopplysninger for de formålene det 
ble samlet inn og som angitt ovenfor, og personopplysninger vil 
bare være tilgjengelige for autoriserte ansatte som har en stilling 
hvor det er nødvendig at de behandler personopplysninger for å 
utføre sitt arbeid. Personopplysninger behandles ikke lenger enn 
det som er nødvendig for det angitte formålet. Vi overholder våre 
lovbestemte oppbevaringsplikter og våre interne retningslinjer 
for oppbevaring av personopplysninger.

MSD har implementert nødvendige tekniske og organisatoriske 
tiltak for å sikre dine personopplysninger og for å sikre at 
kun autoriserte personer får tilgang til personopplysningene. 
Vi har også interne retningslinjer for sikker behandling av 
personopplysninger.

Dine personopplysninger kan overføres til og behandles 
av tredjepartsleverandører som utfører tjenester for MSD 
(databehandlere) for å gjøre det mulig for disse selskapene å 
utføre de tjenestene som MSD krever (for eksempel å organisere 
dette møtet). Vi overfører bare opplysninger som er nødvendige 
for å oppfylle de ovennevnte formål til disse selskapene.

Alle tredjepartsleverandører må følge våre instruksjoner og 
gjeldende skriftlige databehandleravtaler og eventuelle andre 
avtaler som er på plass mellom MSD og tredjepartsleverandører, 
og må implementere nødvendige tekniske og organisatoriske 
tiltak for å beskytte personopplysningene.

Vi behandler primært personopplysninger på servere i USA,  
og som sådan må vi overføre informasjonen til et sted utenfor  
EU / EØS. Informasjonsbeskyttelsesnivået i land utenfor  
EU / EØS kan være lavere enn det som gjelder innen EØS. 
Når dette er tilfelle, vil vi gjennomføre hensiktsmessige tiltak 
i henhold til GDPR for å sikre fortsatt beskyttelse av dine 
personopplysninger. Det er viktig å merke seg at MSD overholder 
EU-U.S. Privacy Shield rammeverk som angitt av US Department 
of Commerce vedrørende innsamling, bruk og oppbevaring 
av personlig informasjon overført fra EU til USA. MSD har er 
bekreftet overfor US Department of Commerce at det overholder 
Privacy Shield prinsippene. I tillegg har MSD inngått såkalte 
Bindende konsernregler (BCR), som er godkjent i Norge og EU, 
som tillater overføring av personopplysninger over hele verden 
til andre tilknyttede selskaper i MSD-gruppen av selskaper  
(som inkluderer et MSD tilknyttet selskap i USA).


