
Microsoft:  
Bjørn Olstad: «Achieve 
More – som visjon for 
oss alle»

Sted: Kreftforeningens Vitensenter (Kongens gate 6)
Fredag 6. april 09:30-15:00 
Billetter tilgjengelig via Ticketmaster

Fredag 6. april 2018
09:30 - 15:00

Kreftforeningens Vitensenter 
(Kongens gate 6)

Velkommen til en unik til konferanse med inkluderende teknologi på programmet. 
Vi byr på det beste av engasjerende innledere fra de største teknologibedriftene og 
innovative gründere. Dette blir en dag du sent vil glemme! 

Med mer enn 100 deltakere på fjorårets DIT-konferanse (Design-Innovasjon-Teknologi) bør 
du skaffe deg billetter til årets arrangement på Ticketmaster allerede i dag!

Program:
09.30: Kaffe
09:55: Velkommen v/Vitensenteret, av Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen
10:00: «Regjeringens visjon» Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniserings- 
 departementet
10:15: «Fusjon mellom mennesker, kultur og teknologi» Harriet Wright og Karina Bjørnarøy  
 fra Watson/IBM 
10:40: «Achieve More – som visjon for oss alle» Bjørn Olstad, direktør Microsoft 
11:05:  Pause 
11:25: «Involvering av pasienter i design og forskning», Eirik Årsand, professor i e-helse,  
 ph.d Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetssykehuset Nord-Norge 
11:50:  «Hvordan inkluderende teknologi redder velferdsstaten og blir Norges nye  
 vekstnæring» Tarje Bjørgum, leder for klima og helse i Abelia
12:10: Lunsj 
12:50: «Inkluderende- for alle?» En samtale mellom Lubna Mehdi, leder i Norges 
  Døveforbund Ungdom, Grete Flattun, nestleder i Norges Handikapforbund Oslo  
 og  Hawkilara Kathrine Axelsen, Norges Handikapforbund Ungdom
13:10:  «Selvkjørende transport – et alternativ for alle?» Adele Flakke Johannesen og Joakim  
 Valevatn, prosjektledere i Teknologirådet
13:30:  Pause 
13:50:  «Kampen mot ensomhet og sosial isolasjon» Kristin Dolve Larsen, prosjektleder i  
 No Isolation: 
14:15:  «Det er god business å redde verden» Jorunn-Birgitte Gjessing-Johnrud, fagansvarlig  
 offentlig-privat innovasjon i Innovasjon Norge
14.40:  «Fremtidsbyen Oslo», Robert Steen, finansbyråd i Oslo kommune
14:55: NHF Oslos regionleder Magnhild Sørbotten avslutter 
15:00: Slutt

Vi tar forbehold om eventuelle endringer i programmet

Abelia:  
Tarje Bjørgum 
«Hvordan 
inkluderende 
teknologi redder 
velferdsstaten og 
blir Norges nye 
vekstnæring»

Watson/IBM:  
Harriet Wright/Karin 
Bjørnarøy «Fusjon 
mellom mennesker, 
kultur og teknologi»

Innovasjon Norge 
Jorunn-Birgitte 
Gjessing-Johnrud: 
«Det er god business 
å redde verden»

Billettpriser: Ordinær: 1000,- kr inkl lunsj, medlem i NHF/Honnør: 750,- kr inkl lunsj, medlem NHFU/Student: 500,- kr inkl lunsj


