Stärkt stöd för klinisk prövning i Västra sjukvårdsregionen
I september 2019 öppnar Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, en verksamhet för
kliniska prövningar, därmed stärks regionens infrastruktur för klinisk forskning
ytterligare. Verksamheten startar upp med stöd av bland annat Gothia Forum
och Innovationsplattformen. Läs mer om satsningen här >>

Mallar till hjälp vid planering av
kliniska studier
Ulrika Logren, enhetschef på Gothia
Forum, har varit projektledare för en
utvecklingssatsning som rör
implementering av samverkan kring
kvalitetssystem och arbetsprocesser.
Representanter från samtliga noder
inom satsningen Kliniska Studier
Sverige har tagit fram mallar och
stöddokument som kan vara till hjälp
vid planering och genomförande av
kliniska studier. Läs mer här >>

Gothia Forums seminarieserie
Nu är höstens seminarieprogram
öppet för anmälan! Vi bjuder på
föreläsningar om att ansöka till
Läkemedelsverket, GDPR och
Informationssäkerhet,
kvalitetsregister, gränsdragningar
kring läkemedel och andra
produktgrupper och om testbäddar.
Seminarierna är kostnadsfria och
öppna för alla. Första tillfället är den
17 september. Mer information och
anmälan >>

Utbildning i etik och GCP ger
trygghet att bedriva forskning
– Jag ser det som en nödvändig
kompetens för alla chefer på ett
universitetssjukhus. Alla behöver
GCP som är inblandade i klinisk
forskning och om man är i
ledningsfunktion är detta en väldigt
värdefull utbildning, Madeleine
Zetterberg, Verksamhetschef
Ögonsjukvård, SU.
Läs hela intervjun >>

Studie i egen regi ger evidens
för behandling vid
sömnproblem
Västra Götalandsregionen (VGR) har
startat den första så kallade
strategiska studien där VGR själv är
forskningshuvudman. Studien syftar
till att ta fram evidens för förskrivning

av så kallade tyngdtäcken för
patienter med sömnproblem genom
att studera användningen av täcken
samt visa eventuella effekter på
förbrukning av sömnläkemedel.Till
artikeln >>
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Utbildningar
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Prenumerera på senaste
nyheterna från Kliniska
Studier Sverige

Gothia Forum bjuder in till
utbildnignar under
hösten, bland annat GCP
del 1, grundkurs, den 5
september.
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