Ett starkt år för klinisk forskning i Västra Götaland
Krönika av Alessio Degl' Innocenti: "När 2018 närmar sig sitt slut tar jag med mig
goda minnen av ett år fullt av möten då jag som verksamhetschef för Gothia
Forum byggt nya relationer och lärt mig oerhört mycket nytt. Jag är mycket stolt
över att vi som organisation erbjudit många mötesplatser för att bidra till att höja
kunskapen inom klinisk forskning i vår sjukvårdsregion. Vi har under året utbildat
fler än 500 personer i GCP och även erbjudit kunskapshöjande seminarier inom
exempelvis forskningsetik, feasibility och dokumenthantering." Till krönikan >>

Anmälan öppen till
Engineering Health
Forskarna Marie Kalm, Sahlgrenska
akademin och Hana Dobsicek Trefna,
Chalmers & MedTech West, är några
av talarna på konferensen Engineering
Health som går av stapeln 20-21 mars.
De kommer berätta om deras
gemensamma utmaning att utveckla
behandlingen av hjärntumörer hos
barn.
Till konferenswebben >>

Nationell konferens för
kliniska studier
"Värdet av kliniska studier" är årets
tema på Nationell konferens om
kliniska studier som arrangeras den 67 februari 2019 i Malmö. Möt
inspirerande talare och nätverka.
Gothia forum, som en av sex regionala
noder, kommer att finnas på plats. Vi
ses i Malmö!
Mer information och anmälan >>

Världens största pris inom
global hälsa till Jan Holmgren
Jan Holmgren är en av årets mottagare
av Prince Mahidol’s Award in Public
Health. Han får priset för utveckling av
världens första effektiva drickbara
koleravaccin. Vi kan stolt nämna att de
kliniska studierna bland annat har
genomförts i samarbete med CTC på
Gothia Forum. Till artikeln >>

Nationell biobankskonferens
För andra gången anordnar Biobank
Sverige en nationell konferens om
biobankning. Konferensen hålls 26-27
mars 2019 på Svenska Mässan i
Göteborg och Biobank Väst är lokal
värd. Temat är ”Biobank Sverige – från
idé till verklighet”.
Till konferenswebben >>

Satsning på precisionsmedicin
på Sahlgrenska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och
Sahlgrenska akademin deltar i en
nationell satsning på genetik och
precisionsmedicin som nu får 44
miljoner kronor i statligt bidrag. Till
våren öppnar sjukhuset ett helt nytt
centrum för genetisk analys som ökar
kapaciteten för genetiska analyser
inom precisionsmedicin.Till artikeln >>

Nytt från Kliniska
Studier Sverige

Utbildningar

Aktuella utlysningar

Prenumerera på senaste
nyheterna från Kliniska
Studier Sverige

Gothia Forum bjuder in till
årets första GCPutbildning den 6 februari
2019.

Samverkansprojekt för
bättre hälsa, öppen till
28/2
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