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Norsk økonomi går fra særstilling til omstilling. Både politikere og andre samfunnsaktører ser 
behovet for å dyrke frem nye næringer slik at Norge og norsk økonomi får flere ben å stå på. 

Helse- og legemiddelindustrien ønsker å være en industri for fremtiden. Vi vil skape løsninger for 
pasientene i morgendagens Helse-Norge og bidra til vekst, velferd og arbeidsplasser. For å lykkes 
må vi ha en verdikjede som sørger for at gode ideer og revolusjonerende forskning blir til bærekraftige 
medisinske fremskritt. Både politikere, investorer og helsesektoren må gå sammen for å lykkes. 

På 70-tallet bestemte vi oss for å satse på olje. Nå er det på tide å gjøre det samme med helseindustrien. 
Norge har kunnskap, kapital og kompetanse. Alt ligger til rette for å skape en konkurransedyktig 
helseindustri, til det beste for Norge og pasienter både her hjemme og globalt.

Påmelding til ann-karin.skogen@novartis.com. 

Velkommen til Helse og fremtid 2016

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustriforeningen har inngått med Den norske 
legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell med-
fører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet 
til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. For mer informasjon, se www.lmi.no/standardinformasjon.
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Program 

08:00  Registrering, kaffe, frokost og gode samtaler

08:30 Åpning        
 Hans-Christian Vadseth, konferansier

08:35 Medisinske fremskritt: Liv og næring
  Karita Bekkemellem, administrerende direktør, Legemiddelindustrien (LMI)
 Veronika Barrabés, Country Manager, Novartis Norge

08:45   Hva skapte det norske oljeeventyret?
  Frank Aarebrot, professor og valgforsker, Universitetet i Bergen

09:00 Hvordan vil Regjeringen øke verdiskapningen innen helse? 
 Bent Høie, helse- og omsorgsminister

09:30  Et Norge i omstilling: Helseindustrien - Norges nye vekstnæring  
 Kristin Skogen Lund, administrerende direktør, NHO

09:55 Det danske legemiddeleventyret
 Allan Skårup Kristensen, seniorrådgiver forskning, innovasjon og næringspolitikk, 
 Lægemiddelindustriforeningen (Lif). 

10:15  Hvordan få norske penger investert i legemidler i Norge?
  Benedicte Bakke, seniorrådgiver, DNB International Healthcare 

10:40  Benstrekk

11:00  Industri som legger år til liv
 Steinar Aamdal, Professor MD PhD, avdeling for kreftbehandling, Universitetet i Oslo

11:25  Fra Gråstein til Gull?
 Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør, Innovasjon Norge

11:55  Sofasamtale
  Anita Krohn Traaseth, Karita Bekkemellem og Benedicte Bakke

12:25  Avslutning 
 Hans-Christian Vadseth og Veronika Barrabés

12:30  Felles lunsj
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