
CANCER      CROSSLINKS

Logoforslag:

Fargealternativer:

                         

Oslo Cancer Cluster har gleden av å invitere deg til 

Cancer Crosslinks 15. januar 2015 
Auditoriet i Forskningsbygget på Radiumhospitalet, Ullernchausseen 70, Oslo

SVARSLIPP  Cancer Crosslinks møte, 15. januar 2015                          
              

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

 Session 1  Setting the scene for Cancer Crosslinks 2015              Networking Lunch
 Session 2  Novel insights into tumor heterogeneity and clonal evolution:        Networking Evening

                     how to design treatment and follow-up strategies?         
 Session 3  Pasientens perspektiv

Deltagers navn: ____________________________________________________________________________________________

Institusjon: _________________________________________________________________________________________________

E-post/Telefon: _____________________________________________________ /_______________________________________

CANCER      CROSSLINKS

Logoforslag:

Fargealternativer:

                         

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

Cancer Crosslinks har utviklet seg til å bli en viktig  
møteplass innenfor onkologi og hematologi siden starten i 
2009. Det er derfor med stor glede at vi nok en gang kan 
invitere onkologer, hematologer og forskere til det syvende 
Cancer Crosslinks møtet som vi håper vil stimulere til 
tverrfaglig diskusjon og samarbeid «fra laboratorium til 
sykeseng».

Hovedtema for Cancer Crosslinks 2015 er: «Ny innsikt 
innen kreftsvulstenes heterogenitet og klonal evolusjon: 
hvordan designe behandling og oppfølgingsstrategier.»
I den første sesjonen av møtet, vil klinikere og forskere  
diskutere den kliniske effekten av tilnærminger som 
enkeltcellesekvensering og «liquid biopsies» innen ulike 
krefttyper. Den andre sesjonen tar for seg nye behand-
lingsstrategier innen målrettet kreftterapi, de nyeste 
immunterapiene innen kreft - og hvordan kombinere disse 
for å gi den beste behandlingen til kreftpasienter.
I tillegg til våre norske eksperter har vi invitert en rekke 
internasjonale foredragsholdere som vil presentere deres 
tanker og erfaring. Vi vil spesielt trekke fram:

• Prof. Nicholas Navin fra MD Anderson, som blant annet 
skal snakke om hvor heterogen en svulst er og hvor tidlig 
man kan oppdage en aggressiv klon

• Prof. Klaus Pantel fra University Hospital Hamburg-
Eppendorf, som blant annet skal snakke om hvordan man 
kan bruke liquid biopsis til å overvåke solide svulster i 
kroppen

På dette møtet vil du få mulighet til å oppdatere deg på 
kliniske implikasjoner av innovativ forskning innen kreft og 
hematologi, samt etablere nettverk med kollegaer fra hele 
Norge. Presentasjonene vil foregå på engelsk. Endelig 
program vil bli sendt ut i begynnelsen av desember. 

Påmelding: www.oslocancercluster.no, se Cancer Cross-
links eller fax: +47 67 12 26 58. 
På grunn av stor interesse for Cancer 
Crosslinks, har vi begrenset antall  
plasser i auditoriet for firmaer til to  
personer. Vi tilbyr øvrige deltagere å 
følge møtet via videokonferanse i seminarrommet i  
Forskningsbygget, delta i alle pauser, og på nettverks-
middagen. Møtet kan også følges via Livestream.

Dersom du trenger fly eller togbillett, ta kontakt med vårt 
byrå Berg-Hansen på email: bestilling@berg-hansen.no 
eller på telefonnummer: 08050 mellom kl 08.00-17.00. 
Vennligst oppgi kode «OCC». Booking vil åpne mandag 
1. desember 2015.

Vi ser frem til å treffe deg i januar!

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

Begrenset antall plasser!


