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Oslo Cancer Cluster har gleden av å invitere deg til 

Cancer Crosslinks 26. januar 2017 
Kaare Norum Auditorium i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark

SVARSLIPP  Cancer Crosslinks, 26. januar 2017   
MERK: Påmelding til lunsj og nettverkskvelden er bindende.                          
              

Ja, jeg melder meg herved på Cancer Crosslinks møtet i Oslo. Jeg ønsker å delta på følgende: 

 Sesjon 1  “Cancer and Inflammation – new insights and their clinical impact” 

 Sesjon 2  “Today’s cancer treatment: how individualized can it be?”

   Lunsj med mingling
 Sesjon 3   “Classical endpoints vs. Real-world evidence – need to rethink?”

  Mingling med tapas 
         
Navn: ____________________________________________________________________________________________

Arbeidssted: _______________________________________________________________________________________________

E-post: ____________________________________________________________________________________________________

Cancer Crosslinks er den årlige møteplassen innen  
onkologi og hematologi, og det er med stor glede vi  
inviterer onkologer, hematologer og forskere til det niende 
Cancer Crosslinks i vår egen Oslo Cancer Cluster  
Innovasjonspark.

Cancer Crosslinks 2017 er inndelt i tre faglige sesjoner 
som alle presenterer relevante, tverrfaglige temaer med 
stor klinisk relevans:

• Sesjon 1 “Cancer and Inflammation  
– new insights and their clinical impact”

• Sesjon 2 “Today’s cancer treatment:  
how individualized can it be?”

• Sesjon 3 “Classical endpoints vs. Real-world 
evidence – need to rethink?”

Vi er veldig stolt over å presentere internasjonale topp-
forelesere fra både Europa og USA som sammen med 
nasjonale eksperter vil gi innsikt i et fagfelt i rivende  
utvikling. Åpningssesjonen er med Professor Jerome  
Galon fra INSERM som blant annet står bak Immunoscore, 
som er ny metode for rutinemessig klinisk vurdering av 
prognosen til kreftpasienter. Vi ser også veldig fram til å 
høre Professor William G. Wierda fra MD Anderson snakke 
om hvor persontilpasset behandlingen av blodkreft kan 
gjøres i dag. 

Vi håper møtet vil stimulere til tverrfaglig diskusjon og 
samarbeid “fra laboratorium til sykeseng”.  
Presentasjonene vil foregå på engelsk.  

Påmelding: 
www.oslocancercluster.no -  
Cancer Crosslinks. Om du har 
problemer med å registrere deg 
elektronisk, scann inn svarslippen og send den på mail 
til jh@oslocancercluster.no. På grunn av stor interesse for 
Cancer Crosslinks, kan firmaer kun stille med to personer. 
Kaare Norum Auditorium har plass til 290 deltagere.  
Møtet vil også bli strømmet direkte.

Dersom du trenger fly eller togbillett, ta kontakt med vårt 
byrå Berg-Hansen på e-mail: bestilling@berg-hansen.no  
eller på telefonnummer: 08050. Vennligst oppgi kode 
“OCC”, belastes Oslo Cancer Cluster. Booking vil åpne  
torsdag 1. desember 2016.

Vi ser frem til å treffe deg i januar!

Oslo Cancer Cluster
Møtet arrangeres i samarbeid med Bristol-Myers Squibb og  
AbbVie Norge. Arrangementet er i samsvar med retningslinjene 
som er inngått mellom Legeforeningen og Legemiddelindustri-
foreningen. Denne invitasjonen er også sendt til administrasjonen 
og/eller avdelingsansvarlig, i henhold til sykehusets interne regler.

Begrenset antall plasser!
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Oslo Cancer Cluster har gleden av å invitere deg til 

Cancer Crosslinks 2012 
12. januar 2012

Møtested: Auditoriet i Forskningsbygget på Radiumhospitalet, Ullernchausseen 70, 0310 Oslo

Denne invitasjonen er også sendt til administrasjonen og/eller avdelingsansvarlig, i henhold til sykehusets interne regler.

Etter tidligere suksess med Cancer Crosslinks 2009, 2010 og 2011, ønsker Oslo Cancer Cluster å invitere onkologer, 
hematologer og forskere til det 4. møtet i serien for å stimulere til tverrfaglig diskusjon og samarbeid om utvikling av 
ny kreftbehandling - ”fra laboratorium til sykeseng”. På dette møtet vil du ha mulighet til å oppdatere deg på kliniske 
implikasjoner av innovativ forskning innen kreft, samt å etablere nettverk med kollegar fra hele Norge. Presentasjonene 
vil foregå på engelsk.

Møte i år er delt inn i følgende sesjoner
Session 1: Theory meets reality: has the era of personalized medicine come to Norway? Are we prepared?
Session 2: How does personalized medicine affect drug development and treatment? Perspectives from Norwegian 
Tumor Groups  
Session 3: New drugs for Norwegian Patients – current climate for the approval of innovative drugs 

I løpet av dagen - og under lunsj og middag - vil du få mulighet til nettverksbygging med kollegar fra andre norske 
sykehus og forskningsinstitusjoner. Dersom du trenger fly eller togbillet, tak kontakt med Sandra Gustafsson i JB travel 
på e-post: sandra.gustafsson@jbtravel.se (emne ”Reiseutgifter CC2012”). Endelig agenda vil bli sendt ut i begynnelsen 
av desember. Vi tar imot påmeldinger nå via Oslo Cancer Cluster’s hjemmeside (www.oslocancercluster.no) eller via 
faxnr +47 67 12 26 58  
 
Grunnet stor interesse ved fjorårets Cancer Crosslinks ser vi oss nødt til å begrense antall plasser i auditoriet per firma 
til 2 stk. Imidlertid vil vi kunne tilby øvrige deltagere å følge møtet via videokonferanse i seminarrommet i Forsknings-
bygget, delta i alle pauser, og på nettverksmiddagen.

Vi ser frem til å treffe deg i januar!

Oslo Cancer Cluster

Møtet arrangeres i samarbeid med Bristol-Myers Squibb og MSD Norge. Arrangementet er i samsvar med retnings-
linjene som er inngått mellom legeforeningen og legemiddelindustriforeningen.

SVARSLIPP      
Cancer Crosslinks møte, 12. januar 2012                          
              

Ja, jeg melder meg herved på Cancer Crosslinks møte i Oslo. Jeg ønsker å delta på følgende: 

 Session 1  Theory meets reality: has the era of personalized medicine come to Norway?             Networking Lunch

 Session 2  How does personalized medicine affect drug development and treatment?            Networking Evening

 Session 3  New drugs for Norwegian Patients – current climate for the approval of innovative drugs

Deltagers navn: ____________________________________________________________________________________________

Institusjon: _________________________________________________________________________________________________

E-post/Telefon: _____________________________________________________ /_______________________________________

Begrensede plasser!Siste påmeldingsfrist:  6 januar 2012 kl 12.00
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Program 
9th Cancer Crosslinks 2017
January 26, 2017 – Ullernchausseen 64-66, entrance 2b, Oslo Cancer Cluster Innovation Park
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Program  
9th Cancer Crosslinks 2017 

January 26, 2017 – Ullernchausséen 64-66, entrance 2b, Oslo Cancer Cluster Innovation Park 
 

    08:30h - 09:15h  REGISTRATION  & COFFEE  

Session 1: Cancer and Inflammation – new insights and their clinical impact 

Chairperson: Anna K. Winge-Main, Senior Oncologist, Dept. of Oncology, Oslo University Hospital  
   09:15h - 09:20h Welcome note - Oslo Cancer Cluster 
   09:20h - 09:30h Introduction by Anna K. Winge-Main, Oslo University Hospital 

09:30h - 10:20h Opening Keynote: Cancer and Inflammation   
Prof. Jérôme Galon, Ph.D., Research Director at INSERM; Leader of the INSERM Integrative 
Cancer Immunology Laboratory, Cordeliers Research Center, Paris, France  

10:20h – 10:50h International Keynote: Inflammation lights the way to metastasis. 
Dr. Seth B. Coffelt, Cancer Research UK Beatson Institute, Institute of Cancer Sciences 
University of Glasgow, UK 

10:50h - 11:20h  COFFEE & NETWORKING BREAK 

11:20h – 11:50h 
International Keynote: The gut microbiota, inflammation and cancer 
Prof. Julian Marchesi, Imperial College London, UK  

11:50h – 12:10h 
Inflammation Research in Norway –  core expertise and collaboration opportunities 
Prof. Guttorm Haraldsen, KG Jebsen Inflammation Research Center, Oslo 

Session 2: Today’s cancer treatment: how individualized can it be? 

Chairpersons: Alexander Fosså and Åse Bratland, Senior Oncologists Oslo University Hospital 

12:10h – 12:20h Introduction by Chairpersons 

12:20h - 13:15h  International Keynote:   
Hematological cancers: how individualized can we treat patients today? 
Prof. William G. Wierda, M.D., Ph.D.; Department of Leukemia, Division of Cancer Medicine, 
The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, USA 

13:15h - 14:15h LUNCH & NETWORKING BREAK 
14:15h – 14:40h Case Study: Personalized Screening Platform and implications for clinical practice 

Dr. Yngvar Fløisand & Dr. Jorrit Enserink, Oslo University Hospital 
14:40h – 15:10h International Keynote: Current and emerging treatment paradigms – the role of clinical 

omics for precision medicine approaches in hematology (title tbc) 
Dr. Anna Schuh, Director of Molecular Diagnostics in the Department of Oncology; 
Honorary Consultant Hematologist at Oxford University Hospitals Trust, UK 

Session 3: Classical endpoints vs. real-world evidence: need to rethink? 
15:10h – 15:30h Introduction to the topic:  

From data generation to clinical use: real world evidence as new way to go? 
Per Harald Fuglerud, Senior Advisor, The Norwegian Medicines Agency 

15:30h - 16:15h Panel Discussion moderated by BMS and AbbVie representatives 
Prof. Steinar Aamdal, Oslo University Hospital 
Dr. Espen Enerly, The Norwegian Cancer Registry 
Ivar Sønbø Kristiansen, Prof. Emeritus, Department of Health Management and Health 
Economics, University of Oslo 
Per Harald Fuglerud, Senior Advisor, Statistician; The Norwegian Medicines Agency 

From 16:15h  NETWORKING WITH TAPAS & REFRESHMENTS 
 

 

©
H

ufton+C
row

©
H

ufton+C
row


