
SVARSLIPP  Cancer Crosslinks 18. januar 2018
MERK: Vær tidlig ute med påmelding for å sikre plass. Påmelding er bindende.                         
              

Ja, jeg melder meg herved på Cancer Crosslinks 2018. Jeg ønsker å delta på følgende:

PROGRAMMET PÅ DAGEN

Precision Treatment: Exploiting Recent Advances 
 – Fast and Furious?  
kl. 08:30 – 16:00. Kaare Norum Auditorium, 
Ullernchausséen 64, 2b.

 Morgen (kl. 09:00 – 13:00)
 Lunsj med mingling
 Ettermiddag (kl. 14:00 – 16:00)

PROGRAMMET PÅ KVELDEN

10th Anniversary of Cancer Crosslinks & Oslo Cancer 
Cluster’s Year Opening Networking Reception.
Rodin’s Bistro, Karl Johans gate 12, Oslo sentrum. 

    Kveldsarrangement fra kl. 18:30
Se oslocancercluster.no/events for oppdatert informasjon.

Navn: __________________________________________     Arbeidssted: _____________________________________________

E-post: _______________________________________________     Mobil: _____________________________________________

 Cancer Crosslinks 18. januar 2018 
Kaare Norum Auditorium i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark

Siden 2009 har Cancer Crosslinks vært en viktig møte-
plass innen onkologi og hematologi. Det er derfor med 
stor glede vi igjen inviterer onkologer, hematologer,  
forskere og alle interesserte til Cancer Crosslinks 2018.

Årets tema er Precision Treatment: Exploiting Recent 
Advances – Fast and Furious? 

Kom og hør på toppforskere og klinikere fra USA, Europa 
og Norge, og delta i den spennende debatten på dagen. 
På kvelden kan du være med på mottakelsen der vi feirer 
vårt tiårsjubileum. 

Blant foredragsholderne kan vi presentere Jeffrey S. 
Weber fra NYU Langone Medical Center. Han skal fortelle 
om hva forskningsfremskrittene de siste årene har gitt oss 
innen immunterapi, og gi oss sitt syn på hvordan vi bør 
bygge videre på dette. Få de seneste oppdateringene 
på sammenhengen mellom «microbiome» og kreft, om 
presisjonsbehandling av gynekologisk og hematologisk 
kreft, samt nestegenerasjons T-celler som angriper både 
hematologisk kreft og solide svulster. Se vår hjemmeside 
for mer informasjon og oppdateringer i programmet.

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

Påmelding:
www.oslocancercluster.no (se events/
Cancer Crosslinks). Hvis ønskelig, kan 
du skanne inn svarslippen og sende den 
på mail til cwh@oslocancercluster.no 
På grunn av stor interesse for Cancer Crosslinks, kan 
dessverre firmaer kun stille med to personer. Kaare Norum 
Auditorium har plass til 290 deltagere. Møtet vil også bli 
strømmet direkte.

Kveldsarrangementet vil også ha begrenset kapasitet  
(kun 120 plasser).  

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  
1. desember 2017.

Vi ser frem til å treffe deg i januar!

Oslo Cancer Cluster
Møtet arrangeres i samarbeid med Bristol-Myers Squibb og  
Takeda 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!

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
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Oslo Cancer Cluster har gleden av å invitere deg til den tiende

CANCER      CROSSLINKS

Logoforslag:

Fargealternativer:



08:30	–	09:00	 REGISTRATION	&	COFFEE	

			09:00	-	09:20	
Opening	and	Welcome	
Jutta	Heix,	Oslo	Cancer	Cluster		
Anne	Kjersti	Fahlvik,	Executive	Director	Innovation,	The	Norwegian	Research	Council	

	09:20	-	09:30	 Introduction	by	Chairpersons	
09:30	-	10:20	 Opening	Keynote:	Cancer	Immunotherapy	–	The	Journey	So	Far	and	Where	We Are	Heading	

Jeffrey	S.	Weber,	Professor,	Deputy	Director	and	Co-Director	of	Melanoma	Program;	Laura	and	Isaac	Perlmutter	
Cancer	Center,	NYU	Langone	Medical	Center,	New	York,	USA	

10:20	–	11:00	 International	Keynote:	The	Microbiome,	Cancer	and	Cachexia	
Professor	Laure	Bindels,	Louvain	Drug	Research	Institute,	Université	catholique	de	Louvain,	Belgium	

COFFEE	&	NETWORKING	BREAK	

11:30	-	12:05	

From	Feasibility	to	Utility	in	Precision	Cancer	Medicine	-	Experiences	from	the	First	Norwegian	Study	of	NGS-
Based	Therapy	Decisions	in	Advanced	Cancer	
Hege	G.	Russnes,	Senior	Consultant	and	Researcher,	Oslo	University	Hospital,	The	Norwegian	Radium	Hospital		
Anne	Hansen	Ree,	Professor,	Akershus	University	Hospital,	University	of	Oslo	

12:05	-	12:50	

International	Keynote:	Precision	Medicine	for	Gynecologic	Cancers	–	Opportunities	and	Obstacles	
Douglas	A.	Levine,	Professor,	Director	Gynecologic	Oncology,	Laura	and	Isaac	Perlmutter	Cancer	Center	&	Head,	
Gynecology	Research	Laboratory,	NYU	Langone	Medical	Center,	New	York,	USA	

LUNCH	&	NETWORKING	BREAK	
14:00	-	14:45	 International Keynote: Roadmap for European Hematology Research and Hodgkin Lymphoma: 

(Immuno)therapy, Late Effects and the Way Forward

Andreas Engert, Professor for Internal Medicine, Hematology and Oncology, University Hospital of Cologne, 
Germany

14:45	-	15:25	 International	Keynote:	The Next Generation of Engineered T-cells for Immunotherapy of Hematological and 
Solid Tumors

Marcela	V.	Maus,	Assistant	Professor,	Harvard	Medical	School	&	Director	of	Cellular	Immunotherapy,	Cancer	
Center,	Massachusetts	General	Hospital,	Boston,	USA	

15:25	–	15:50	 Making	Sense	of	Big	Data	for	Oncology	Patients	–	Vision	and	Reality	
Marc	Vaudel,	Center	for	Medical	Genetics	and	Molecular	Medicine,	Haukeland	University	Hospital	and	
KG	Jebsen	Center	for	Diabetes	Research,	Department	of	Clinical	Science,	University of Bergen
Elisabeth Wik, Centre for Cancer Biomarkers, University of Bergen and Department of Pathology, 
Haukeland University Hospital

15:50	 Closing	&	Welcome	to	the	Evening	Event	at	18:30h	
Please	note:		The	evening	event	will	be	hosted	at	another	location	

10th	Anniversary	of	Cancer	Crosslinks	&	Oslo	Cancer	Cluster’s	Year	Opening	
Networking	Reception	with	Keynote	Presentation Rodins	Bistro,	Karl	Johans	gate	12,	Oslo

From	18:30	

Chairpersons:	Liv	Cecilie	Vestrheim	Thomsen,	University	of	Bergen	and	Haukeland	University	Hospital	
	Christian	Kersten,	Center	for	Cancer	Treatment,	Sørlandet	Hospital,	Kristiansand	

Precision	Treatment:	Exploiting	Recent	Advances	-	Fast	and	Furious?	

Some	of	the	talk	titles	might	be	slightly	modified	during	the	final	conference	preparations.		v.27112017	

11:00	-	11:30	

13:00	-	14:00	

Program 
10th Cancer Crosslinks 2018
January 18, 2018 – Ullernchausseen 64, entrance 2b, Oslo Cancer Cluster Innovation Park
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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
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Deltagers navn: ____________________________________________________________________________________________

Institusjon: _________________________________________________________________________________________________

E-post/Telefon: _____________________________________________________ /_______________________________________

Begrensede plasser!Siste påmeldingsfrist:  6 januar 2012 kl 12.00

CANCER      CROSSLINKS

Logoforslag:

Fargealternativer:


