
 
Utbildningar i kliniska studier under våren 

Nedan ser du alla utbildningstillfällen som vi har inom sjukvårdsregion 
Mellansverige och som finns publicerade på Kliniska studier Sveriges webbsida. 

 
27 mars Monitorering - en introduktion 
Forum Mellansverige • Online 
 
En översiktlig genomgång om vad monitorering är, varför och hur monitorering genomförs samt 
vilka regelverk som finns att förhålla sig till. Utbildningen genomförs digitalt och riktar sig till 
anställda inom sjukvårdsregion Mellansverige. 

 

29 mars Good Clinical Practice (GCP) kurs i Örebro 
GCP-kurs 2-dagar för prövningsteamet, prövare, forskningssköterskor samt andra som arbetar 
med eller är intresserade av kliniska prövningar. Läs mer om kursen och anmäl dig på Region 
Örebros hemsida. 
  

17 april  
Monitoreringskurs , Uppsala Clinical Research (UCR) 
Enligt regelverket för kliniska läkemedelsprövningar finns krav på att de utförs enligt ICH-
GCP, vilket bl.a. innebär att alla dessa prövningar ska monitoreras. Läs mer om utbildningen 
och anmäl dig på UCRs hemsida. 

 

20 april  
Utbildning om forskares tillgång och hantering av journalinformation – praktisk vägledning 
Forum Mellansverige • Online 
 
Utbildning om forskares tillgång och hantering av journalinformation – praktisk 
vägledning Utbildningen är en genomgång av aktuella frågor och praktisk vägledning för hur 
forskare ska kunna ta del av patientdata. 

 
5 april  
Good Clinical Practice (GCP) kurs, Uppsala Clinical Research (UCR) 

För att möta myndigheternas krav gällande prövarens kompetens i kliniska prövningar anordnar 
UCR utbildning i ICH-GCP. Kursen vänder sig till prövare och forskningssjuksköterskor. Läs mer 
om utbildningen och anmäl dig på UCRs hemsida. 

 

26 april  
Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP) för chefer 
Forum Mellansverige • Online 

https://www.kliniskastudier.se/forum-mellansverige
https://kliniskastudier.se/forum-mellansverige/komponenter/aktiviteter/2023-02-10-monitorering---en-introduktion
https://kliniskastudier.se/forummellansverige/komponenter/aktiviteter/goodclinicalpracticegcpkursiorebro.5.31d9e51d18529a096262165d.html
https://kliniskastudier.se/forum-mellansverige/komponenter/aktiviteter/2023-02-16-monitoreringskurs---uppsala-clinical-research-ucr
https://kliniskastudier.se/forum-mellansverige/komponenter/aktiviteter/2023-01-10-utbildning-om-forskares-tillgang-och-hantering-av-journalinformation---praktisk-vagledning
https://kliniskastudier.se/forum-mellansverige/komponenter/aktiviteter/2023-02-16-good-clinical-practice-gcp-kurs-uppsala-clinical-research-ucr
https://kliniskastudier.se/forum-mellansverige/komponenter/aktiviteter/2023-02-20-regelverk-forskningsetik-och-good-clinical-practice-gcp-for-chefer


Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP) för chefer Utbildningen ger en 
introduktion till vilka regelverk som finns att förhålla sig till vid klinisk forskning och vilket ansvar 
man har som verksamhetschef. 

23 maj 
Good Clinical Practice (GCP) utbildning i Gävle 

Utbildningen är TransCelerate godkänd och vänder sig till dig som arbetar med, kommer att arbeta 
med eller har intresse av kliniska studier. Läs mer om kursen och anmäl dig på Region Gävleborgs 
hemsida. 

 

24 maj 
Monitorering - en introduktion 
Forum Mellansverige • Online 
 
En översiktlig genomgång om vad monitorering är, varför och hur monitorering genomförs samt 
vilka regelverk som finns att förhålla sig till. Utbildningen genomförs digitalt och riktar sig till 
anställda inom sjukvårdsregion Mellansverige. 

 

24 maj 
Good Clinical Practice (GCP) 
Forum Mellansverige • Online 

Good Clinical Practice (GCP) Kurserna vänder sig till dig som arbetar med eller planerar att arbeta 
med kliniska prövningar och behöver kunskaper inom området Good Clinical Practice. Utbildning 
som ger deltagarna en djupare förståelse för GCP. 

 

 

https://kliniskastudier.se/forummellansverige/komponenter/aktiviteter/goodclinicalpracticegcputbildningigavle.5.276d5d5d1864b9bcd4c88eb.html
https://kliniskastudier.se/forummellansverige/komponenter/aktiviteter/monitoreringenintroduktion.5.1b71982c18529d736e7d423.html
https://kliniskastudier.se/forum-mellansverige/komponenter/aktiviteter/2023-01-11-good-clinical-practice-gcp
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