Orädd visionär med forskning som livsstil
Jag har en passion för det jag gör och jag ser det som ett privilegium, menar
Elmir Omerovic, professor i kardiologi och överläkare på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg. Genom sin karriär har Elmir genomfört flera
studier i samarbete med Gothia Forum som stödorganisation.
Till artikeln >>

Rapport - Här lägger vi
grunden för framtidens
sjukvård
I en rapport framtagen i samband med
konferensen Engineering Health
presenteras resultat som visar att
antalet sampublicerade
forskningsartiklar mellan Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Sahlgrenska
akademin och Chalmers har nära
trefaldigats det senaste decenniet. Till
artikel och rapport >>

Gothia Forums seminarieserie
Gothia Forum bjuder återkommande in
till en serie seminarier om klinisk
forskning som syftar till att ge kunskap
om att planera, starta och genomföra
en klinisk studie. Nu finns vårens
program öppet för anmälan! Mer
information och anmälan >>

Margareta Hellgren, årets
diabetolog
Margareta Hellgren, läkare på Gothia
Fourms prövningsenhet PTC, får

utmärkelsen Årets diabetolog för sitt
arbete inom diabetessjukvården.
– Jag tror att jag är den första
allmänläkaren som får priset och jag är
oerhört hedrad, säger Margareta.Till
artikeln >>

Biobanking för klinisk
forskning
Nu är anmälan öppen till en fristående
kurs i Biobankning för klinisk forskning
på 7.5 hp. Kursen ges vid Göteborgs
universitet under hösten 2019. Kursens
syfte är att ge kunskap kring arbete
med biobankning och biobanksprov
som sträcker sig från lagar och regler
till praktisk hantering och analys. Till
information om kursen >>

Ny utlysning: ALF-medel för
klinisk behandlingsforskning
Den 8 april 2019 öppnar den nya
utlysningen ALF-medel för klinisk
behandlingsforskning. Medlem kan
sökas av forskare med legitimerad
vårdprofession som är anställd i Västra
Götalandsregionen eller vid Göteborgs
universitet och som avlagt svensk
doktorsexamen eller motsvarande
utländsk examen senast den sista
ansökningsdagen för denna utlysning.
Mer information på ALF Västra
Götaland >>

Nytt från Kliniska
Studier Sverige

Utbildningar

Aktuella utlysningar

Prenumerera på senaste
nyheterna från Kliniska
Studier Sverige

Gothia Forum bjuder in till
Grundkurs i
Medicinteknisk
utveckling, 5 april, GCPutbildning del 2, 24 april

Vetenskapsrådet:
Forskningstid för kliniker
inom infektionsområdet:
antibiotika och
antibiotikaresistens.

Läs mer >>

Läs mer >>

Läs mer >>
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