Velkommen til informasjonsmøte!
MELD DEG PÅ
via Oslo Cancer Cluster sin webside:
http://oslocancercluster.no/events/

Kontaktperson:
Lars Hystad,

IMMUNONKOLOGI,
-FREMTIDENS
KREFTBEHANDLING?

Market Access Manager,
Bristol-Myers Squibb
Mobil: 952 23 887
Email: lars.hystad@bms.com

Hva er immunonkologi og hvorfor er det et medisinsk
gjennombrudd? Hva betyr dette for klinisk praksis,
pasientene og samfunnet?

Møtet arrangeres av:

TIRSDAG 17. MARS 2015
Kl. 10:30-12:30
(lett servering fra kl 10:00)

Hotel Continental
Stortingsgaten 24,
Oslo

IMMUNONKOLOGI,
-FREMTIDENS KREFTBEHANDLING?
I flere tiår har forskere og leger
opparbeidet seg kliniske erfaringer
på hvordan man kan påvirke immunforsvaret hos kreftpasienter til å eliminere sykdommen. Dette fagfeltet
kalles immunonkologi. Behandlingen
baserer seg på å påvirke pasientens
eget immunforsvar til å gjenkjenne og
eliminere kreftsvulster. I løpet av de

siste årene har dette fått stor internasjonal oppmerksomhet og beskrives
som et av de største gjennombruddene innenfor kreftbehandling.
Hva er immunonkologi og hvorfor er
det et medisinsk gjennombrudd? Hva
betyr dette for klinisk praksis, pasientene og samfunnet?

PROGRAM
Møteleder:
Stein Kåre Kristiansen, Senior rådgiver Gambit H+K




Immunonkologi, hva er det og
hvorfor er dette en revolusjon?
v/ Gustav Gaudernack
Kliniske erfaringer fra
immunonkologi
v/ Paal Brunsvig





Global forskning innen immunonkologi, hva er Bristol-Myers
Squibb sitt bidrag?
v/ Benedikte Thunes Akre
Ultimovacs, fra grunnforskning
til næring
v/ Øyvind Kongstun Arnesen



Helseøkonomiske perspektiver
på immunonkologi
v/ Ivar Sønbø Kristiansen



Politiske dilemma ved innføring
av nye legemidler
v/ Sveinung Stensland

MELD DEG PÅ

Hvorfor er immunonkologi viktig
for norske pasienter?
v/ Gunnar Kvalheim

http://oslocancercluster.no/
events/



Gustav Gaudernack er professor emeritus fra Universitetet i
Oslo og ledet seksjon for immunterapi ved Radiumhospitalet i
perioden 1995-2011. Han har publisert over 190 vitenskapelige
artikler og har mer enn 50 patenter. Internasjonalt er han en av de
ledende forskerne innenfor kreft-immunterapi og har initiert over
20 kliniske studier i dette fagområdet.
Paal Fr. Brunsvig, overlege PhD . Enhetsleder Utprøvingsenheten, Seksjon for klinisk kreftforskning og kompetanseutvikling OUS

Ivar Sønbø Kristiansen er adjungert professor ved Syddansk
Universitet og professor emeritus ved Avdeling for helseledelse
og helseøkonomi, Universitetet i Oslo. Han er også assosiert
partner i konsulentfirmaet Oslo Economics. Sønbø Kristiansen
har omfattende forskningserfaring innenfor området helseøkonomi og prioritering.
Sveinung Stensland er Stortingsrepresentant for Høyre og
medlem i Helse- og omsorgskomiteen

Professor Gunnar Kvalheim leder avdeling for celleterapi på
Radiumhospitalet. Han har gjennom mange år forsket og utviklet
nye immunterapi behandlinger mot kreft i tett samarbeid med
anerkjente nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Hans
bidrag er av stor betydning for najonal kompetanse innenfor
kreft-immunterapi.
Benedikte Thunes Akre er Associate Medical Director,
Worldwide Oncology i Bristol-Myers Squibb.

via Oslo Cancer Cluster sin
webside:

Øyvind Kongstun Arnesen er daglig leder i Ultimovacs. Han er
utdannet lege med 15 års klinisk erfaring og 10 års erfaring fra
internasjonal farmasøytisk industri. Medlem av Nasjonalt utvalg
for gransking av redelighet i forskning og styremedlem i
Legemiddelindustrien

