
I samarbete med Prövningsenhet barn,  
Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

23 mars 2022, Göteborg och online

Temadag

Pediatriska kliniska studier

Temadagen ger dig en grundläggande förståelse för hur studier på barn och ungdomar skiljer sig från studier på 
vuxna och vad som är specifikt för studier på barn och ungdomar. Dagen kommer att fokusera på vetenskapliga, 
regulatoriska, etiska och praktiska skillnader/aspekter. Du kommer att få lyssna till seniora experter samt få 
möjlighet att dela och diskutera egna erfarenheter. Du kommer även att få ta del av inspiration och praktiska tips. 

Målgrupp
Du som jobbar eller kommer i kontakt med forskning som inkluderar barn och ungdomar eller pediatriska 
kliniska studier, tex inom hälso- och sjukvård, akademi och på läkemedelsföretag.

Medverkande och program
Anders Castor, barnonkolog och klinisk etiker, Skånes Universitetssjukhus; Ann Hellström, professor och 
läkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset; Carola Pfeiffer Mosesson, forskningssjuksköterska, Sahlgrenska 
universitetssjukhuset; Ensio Norjavaara, docent och läkare, Global Development Medical Director, AstraZeneca; 
Jenny Kindblom, docent och läkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset; Tina Kjellén, enhetschef Prövningsenhet barn, 
Sahlgrenska universitetssjukhuset; Viveca Odlind, professor och läkare, senior expert Läkemedelsverket 

Program uppdateras inom kort. Håll utkik på hemsidan! 

Tid och plats
23 mars 2022, Lilla Bommen Konferenscenter, Göteborg alternativ online via Zoom. 

Deltagaravgift
Vid anmälan senast 23 februari 2022 tillämpas den lägre deltagaravgiften:
	✚ Tidig deltagaravgift Hälso- och sjukvård & akademi: 3 500 SEK
	✚ Tidig deltagaravgift övriga: 5 300 SEK

Vid anmälan efter den 23 februari 2022 tillämpas den sena deltagaravgiften:
	✚ Sen deltagaravgift Hälso- och sjukvård & akademi: 4 500 SEK
	✚ Sen deltagaravgift övriga: 6 100 SEK

I avgiften ingår digital kursdokumentation och kursintyg. Vid deltagande på plats i Göteborg ingår även lunch 
samt för- och eftermiddagskaffe. Utskrift av kursdokumentation kan erbjudas till ett självkostnadspris á 500: -. 
Alla priser är exkl. moms.

Upplysningar
Kontakta projektadministratör Amanda Forsslund, amanda.forsslund@lakemedelsakademin.se,  
tel 08-723 50 43 eller projektledare Samira Blombäck, samira.blomback@lakemedelsakademin.se 
tel 0709-58 60 83.

Anmälan
Anmäl dig via vår hemsida: www.lakemedelsakademin.se. Lägre avgift vid tidig anmälan.

Utbildningar som gör skillnad
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