Presentation av Gothia Forum
1. Gothia Forums uppdrag
Gothia Forum är en verksamhet inom Västra Götalandsregionen med ett regionalt uppdrag att stärka
klinisk forskning i Västra Götaland och därigenom bidra till tillväxt inom Life Science-området. Gothia
Forum verkar även som regional nod för västra sjukvårdsregionen i den nationella satsningen Kliniska
Studier Sverige. Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex
sjukvårdsregioner. Tillsammans stärker vi förutsättningarna för att bedriva kliniska studier av hög
kvalitet och bibehålla Sveriges position som ett attraktivt land att förlägga studier i. Kliniska studier
behövs för att dokumentera nya läkemedel, behandlingsmetoder och medicinteknik som utvecklar
hälso- och sjukvården och ger patienter bättre vård.
Kopplat till Gothia Forum finns ett Advisory Board med representanter för akademi, hälso- och
sjukvård och industri. De ser till att verksamheten styrs av dagens och morgondagens behov.

2. Gothia Forum erbjuder företag
- Samarbete med våra tre kliniska prövningsenheter. På Clinical Trial Center (CTC) genomförs studier i
alla kliniska utvecklingsfaser från First-in-Man till Fas IV. Primary care Trial Center (PTC) genomför
kliniska studier i nära samarbete med primärvården. Pediatric Clinical Research Center (PCRC) är vår
kliniska prövningsenhet för barn och ungdom. Verksamheten är ett samarbete med Drottning Silvias
Barn- och Ungdomssjukhus.
– Tillgång till ett stort nätverk av prövare och prövningsenheter i Västra Götalandsregionen.
– Hjälp med allt från enstaka moment till ett komplett genomförande av kliniska forskningsprojekt
och kliniska studier inom alla faser inklusive First-in-Man.
– En mötesplats och resurs för små och stora företag inom Life Science-sektorn som önskar utföra
klinisk forskning i Västra Götaland.
– En infrastruktur för ökad samverkan mellan akademi, hälso- och sjukvård och industri.
– Stöd i alla faser av kliniska studier. Det innebär hjälp med projektledning, feasibility,
hälsoekonomiska analyser, medicinsk rådgivning samt stöd i regionutvecklingsfrågor.
– Utbildningar inom Good Clinical Practice (GCP), biobanking, medicinsk rådgivning samt rådgivning
inom hälsoekonomi och klinisk läkemedelsprövning.

