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08:00 – 08:20: Åpningsforedrag
		v/ Jan Vincents Johannessen
08:20 – 08:30: ”Immunonkologi – global og nasjonal innovasjon;
		
hva betyr det?”
		v/ dr. Ali Areffard, medisinsk fagsjef onkologi,
		Bristol-Myers Squibb

08:30 – 08:40: ”Hva kan vi gjøre i dag for å ha løsninger som virker
		
om 30 år?”
		v/ Magnus Steigedal, direktør NTNU Helse
08:40 – 08:50: ”En god og en dårlig nyhet fra helseøkonomen”
		

v/ dr.Erik Magnus Sæther, Partner, Oslo Economics

08:50 – 09:00: Betraktninger og refleksjoner rundt Helse og Innovasjon i
		
Norge i dag og i fremtiden.
		v/ Marte Gerhardsen, daglig leder, Tanksesmien Agenda
09:00 – 09:30: Paneldebatt med foreldragsholdere, det politiske miljøet
		
og Karita Bekkemellem (LMI)
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Erik Wold ledet i fire år Norges mest sette TV-debattprogram
Debatten på NRK1. Han var ansatt i NRK fra 1990 til 2014. Han
har vært journalist, vaktsjef og programleder for Dagsrevyen,
samt programleder for en rekke profilerte programmer som
Dagsnytt Atten, Morgennytt, Frokost-TV, Standpunkt, Aktuelt og
RedaksjonEN. Han har ledet mange store direktesendinger i forbindelse med valg og nasjonale og internasjonale begivenheter.
Jan Vincents Johannessen, prof.dr.med. er tidligere administrerende direktør ved Radiumhospitalet samt internasjonal direktør
for Rikshospitalet-Radiumhospitalet og Oslo universitetssykehus
og professor ved Columbia University i New York. Han har skrevet
mer enn 200 vitenskapelige artikler, hovedsakelig innenfor elektronmikroskopi, patologi og kreftforskning. Hans bok Kunsten
å leve, med bilder av Jakob Weidemann har solgt mer enn 200
000 eksemplarer i Norge og er den mest solgte faktabok i Norge
gjennom tidene. Johannessen er i dag leder av Radiumhospitalets Legater og daglig leder ved Montebello Senteret. I tillegg til
å være en aktiv samfunnsdebattant er han en multikunstner innen
maleri, grafikk, fotografi, glasskunst, film, design, bøker, poesi og
musikk.
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Magnus Steigedal leder NTNU Helse som er universitetets satsingsområde for helse, velferd og teknologi. Steigedal har bakgrunn innen bioteknologi og forsker på utvikling av ny antibiotika
og vaksiner. Som leder for satsingsområdet skal Steigedal sørge
for at NTNUs tverrfaglighet og ressurser innen teknologi utnyttes
for å løse komplekse helseutfordringer.

Erik Magnus Sæther (ph.d) er partner i rådgivingsselskapet Oslo
Economics, et ledende helseøkonomisk miljø i Norge. Han har
utarbeidet en rekke økonomiske analyser av helsetjenester, sykehusbygg, medisinsk teknologier og legemidler for myndigheter,
helseforetak og industrien.
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Ali Areffard, tok doktorgrad hos Prof. Gustav Gaudernack på
Radiumhospitalet innenfor kreftimmunologi. Har jobbet med
kreftimmunterapi i ulike stillinger i biotek/farmasøytisk industri
siden 2010. Jobber som medisinsk rådgiver i immunonkologi og
fagsjef for lungekreft i BMS.

Marte Gerhardsen er daglig leder i Tankesmien Agenda. Hun
jobbet tidligere i DNB fra 2011 til 2014 og var før det generalsekretær i hjelpeorganisasjonen Care Norge i perioden 2008 til
2010. Gerhardsen har bakgrunn i både politikk og bistand. Fram
til 2008 jobbet hun i Utenriksdepartementet (1999–2007) Hun var
på midten av 1990-tallet leder for Oslo AUF.
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