
Inbjudan till

Gratis Endagsutbildning i Good Clinical Practice ( GCP) 

Varför? Svenska barnkliniker är världsledande när det gäller barndiabetesvårdens kvalité. 
Vi har också unika provsamlingar och register, både vid debut av diabetes och under 
uppföljning. Med tanke på vår höga incidens av Typ 1 diabetes bland barn, våra resurser, 
våra förutsättningar att följa patienter, och den allmänt positiva inställningen till medicinsk 
forskning i samhället så borde vi vara världsledande också när det gäller klinisk 
barndiabetesforskning! Vi kan bli bättre! Därför har SWEDIABNET bildats med stöd av 
Vinnova (www.swediabnet.se ) 
Enligt en enkät till Sveriges barndiabetesteam i våras så är ETT hinder för deltagande i 
kliniska studier att GCP-utbildning saknas.  
SWEDIABNET inbjuder därför till ett första steg i form av en Endags grundläggande GCP-
utbildning. Se bifogat program!  Utbildningsdagen är medvetet lagd dagen före det populära 
mötet som arrangeras av Sanofi i samverkan med Barndiabetesfonden 25 januari 2019, i 
Stockholm. Då är redan resan betald och SWEDIABNET erbjuder visst antal deltagare bidrag 
till kostnader för övernattning (se nedan).  

När?: Torsdag den 24 jan 2019 kl 10.00-17.30 (se bifogat program )

Var?: Södersjukhusets Aula, Stockholm. Från Centralstationen tar man antingen pendeltåg

en station till Södra station, uppgång Rosenlundsgatan, promenad 200 m till SöS huvudentré, 
eller tunnelbana grön linje till Skanstull, och sen buss 3 till SöS. Väl framme vid huvudentrén 
går man rakt igenom entrén till Hiss C och tar den upp till plan 6. 

Vem? Vi inbjuder 1-2 diabetesläkare tillsammans med 1-2 diabetessjuksköterskor per

barnklinik ..  

Kostnad?  Ingen kursavgift. Vi bjuder på fm-kaffe, lunch och em-kaffe. SWEDIABNET bidrar 

också med upp till 1200 kr per deltagare ( max 3600 kr per klinik) till de första 50 deltagarna 
som anmält sig mot redovisad kostnad (faktura) för  övernattning ( gäller inte deltagare från 
Stockholmskliniker). 

Anmälan sker genom att bifogade anmälningsblankett, som sänds via email till 
Johnny.Ludvigsson@liu.se. Skriv i email Ämne: SWEDIABNET 24 jan 2019.  

VARMT VÄLKOMNA! Vi ser fram emot ett givande möte. 

För SWEDIABNET 

Johnny Ludvigsson (Johnny.Ludvigsson@liu.se ) 

Anneli Carlsson, Susanne Ellfors-Zetterlund, Ragnar Hanås, Helena Larsson, Maria Nordwall, 
Björn Rathsman, Ulf Samuelsson, Martina Widman, Karin Åkesson 
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