HY:n lääketieteellinen tiedekunta, Suomen lääketutkimuksen tohtoriohjelman Kliininen
lääketutkimus -jaos ja Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistys r.y. järjestävät kurssin

KLIININEN LÄÄKETUTKIMUS 2013
25.-26.11.2013, Haartman-instituutti, luentosali 2, Haartmaninkatu 3, Helsinki
Kurssin tavoite: Oppia ajankohtaiset perustiedot kliinisen lääketutkimuksen suunnittelusta,
suorittamisesta ja arvioinnista, sekä tuntea kliinisen lääketutkimuksen erityispiirteet.

ALUSTAVA OHJELMA
Maanantai 25.11. klo 8.15-16.00
I Päivä: Lääketutkimusten käynnistäminen ja suunnittelu
8.15-8.25

Kurssin avaus. Miksi kliinisiä lääketutkimuksia tarvitaan.
Professori emeritus Pertti Neuvonen (Helsingin yliopisto/HYKS)

8.30-9.15

Kliinisten lääketutkimusten tekemistä säätelevät lait ja asetukset.
Hallintoylilääkäri, professori Lasse Lehtonen (HUS-konserni)

9.20-9.40 Kahvitauko
9.40-10.10

Kliininen lääkekehitys ja lääketutkimuksen faasit.
Professori Janne Backman (Helsingin yliopisto/HYKS)

10.15-10.45

Hyvä kliininen tutkimustapa ja muita kliinisen lääketutkimuksen käsitteitä.
LT Aleksi Tornio (Helsingin yliopisto/HYKS)

10.50-11.30

Lääketutkimusten hallinnolliset ”kiemurat”: mitä lausuntoja ja lupia tarvitaan ennen
tutkimuksen aloittamista.
Professori Janne Backman (Helsingin yliopisto/HYKS)

11.35-12.35 Lounastauko
12.35-13.15

Sopimusasiat kliinisissä lääketutkimuksissa.
Toimitusjohtaja Seppo Pakkala (HYKS instituutti)

13.20-14.05

Koeasetelma, muuttujien valinta, satunnaistaminen ja sokkoutus.
Professori Risto Huupponen (Turun yliopisto/TYKS)

14.10-14.30 Kahvitauko
14.30-15.10

Geeninäytteet kliinisessä lääketutkimuksessa.
Professori Mikko Niemi (Helsingin yliopisto/HYKS)

15.15-16.00

Haittatapahtumien seuranta ja ilmoittaminen kliinisissä lääketutkimuksissa.
Lääketieteellinen päällikkö Anu Varhe (Orion Pharma)

Tiistai 26.11. 8.15-16.00
II Päivä: Kliinisen lääketutkimuksen toteutus ja erityispiirteet
8.15-8.55

Kliinisten lääketutkimusten eettisyyden arviointi ja miten se tapahtuu käytännössä.
Professori Heikki Ruskoaho (Helsingin yliopisto ja Tukija)

9.00-9.35

Suomi kliinisen tutkimuksen huipulla – Mutta mistä rahat akateemiselle
lääketutkijalle?
Tutkimusjohtaja, professori Lasse Viinikka (HUS)

9.40-10.00 Kahvitauko
10.00-10.35

Mitä biopankkilaki merkitsee kliinisen lääketutkijan kannalta?
Tutkimusprofessori Markus Perola (THL)

10.40-11.10

Kliinisten lääketutkimusten tilastollinen suunnittelu ja analysointi.
Professori Jaakko Nevalainen (Turun yliopisto)

11.15-11.55

How to control common statistical errors in clinical drug trials.
Dr. Christian Benner (Helsingin yliopisto)

12.00-13.00 Lounastauko
13.00-13.30

Kaksi kärpästä yhdellä iskulla vai kaksin aina kaunihimpi? - Rekisteritutkimukset ja
kliiniset lääketutkimukset puntarissa.
Ylilääkäri Päivi Ruokoniemi (Fimea)

13.35-14.00

Tutkijalähtöisen lääketutkimuksen ilot ja surut: infektiolääkärin näkökulma.
Dosentti Matti Ristola (Infektiosairauksien klinikka, HYKS)

14.05-14.25 Kahvitauko
14.25-15.05

Kliinisen lääketutkimuksen laadunvarmistus ja monitorointi.
Laatuvastaava Aulikki Santavuori (Auria biopankki)

15.10-15.50

Fimean määräys kliinisistä lääketutkimuksista ja kliinisten lääketutkimusten
viranomaisvalvonta.
Ylilääkäri Esko Nuotto (Fimea)

15.50-16

Kurssin päätös ja todistusten jako

Helsingin yliopiston lääketieteelliseltä tiedekunnalta anotaan kurssia yleis- ja erityiskoulutukseksi
tohtorintutkintoa varten. Lisäksi kurssia anotaan teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi
kaikilla kliinisillä erikoisaloilla.
Kurssille on ilmoittauduttava 17.11.2013 mennessä tohtoriohjelman internetsivujen
www.fpdp.fi Kliininen lääketutkimus 2013 - kurssin verkkolomakkeen avulla
(https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/46072/lomake.html). Kurssille mahtuu n. 90 osallistujaa.
Lisätietoja: Professori Janne Backman, janne.backman(at)hus.fi, www.fpdp.fi
Osallistuminen on maksuton lääketieteellisten tiedekuntien jatkokoulutuksessa oleville ja
kaikille tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien opiskelijoille. Julkisen sektorin ja tutkimuskeskusten
edustajille (mm. yliopistot, sairaalat ja eettiset toimikunnat) hinta on 100 €. Muille kurssin hinta on
300 €. Kurssimaksu on suoritettava 21.11.2013 mennessä tilille FI75 1277 3500 1792 45, BIC
NDEAFIHH (maksun saajaksi SKFY ja viestikenttään merkittävä oma nimi sekä teksti ”Kliininen
lääketutkimus 2013 –kurssi”).

