
Det blir ofte framhevet at den fremste fordelen til de nordiske landene 
innen klinisk forskning er at man har et oversiktlig helsevesen, hvor det 
er mulig å følge pasienter over tid, men også at man har en rekke 
helseundersøkelser, kvalitetsregistre og helseregistre.  
 
Dette har gitt mye god epidemiologisk forskning opp gjennom årene.  
Denne konferansen skal fokusere på hvordan denne fordelen best kan 
utnyttes innen klinisk forskning.  
 
Gjennom kunnskap om hvordan helseregistre, kvalitetsregistre og 
helseundersøkelser er gjennomført og bygget opp ønsker vi å fokusere 
på muligheter for å utnytte disse ressursene til god kliniske forskning.  
 
Gjennom eksempler fra de nordiske landene ønsker vi å vise hvordan 
slik forskning har vært og kan bli gjennomført.  
 
Konferansen retter seg mot forskere innen rusmiddelfeltet og 
tilgrensende områder. Dette kan være forskere som holder på med 
psykiske helse eller andre komorbide lidelser.  
 
For program og informasjon om påmelding, se neste side.  
Vi tar forbehold om endringer  i programmet. www.seraf.uio.no  
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ONSDAG 28. NOVEMBER 2012 PÅ SORIA 

MORIA KONFERANSESENTER I OSLO. 



Påmeldingslink: http://tiny.cc/helseregister-konferanse 
 
Program onsdag 28. november 
08:15 Registrering og kaffe 

08:45 Åpning v/ Jørgen Bramness 
09:00 Viktigheten av nasjonale helseregistre, muligheter for klinisk forskning og nytte. De norske erfaringene.  

Camilla Stoltenberg, FHI 

09:30 Hvordan lage og utnytte nasjonale kvalitetsregistre best mulig, muligheter for forskning og utvikling. 
Eva Stensland, SKDE – Helse Nord 

10:00 Generering av forskning gjennom innsamling av kliniske data. Hvordan bør man gjøre det for å kunne oppnå noe?  
Ole A. Andreassen, UiO 

10:30 Kaffe 

11:00 The use of national registries in clinical and treatment system research in the drug abuse field. Danish projects and experiences.  
Mads Uffe Pedersen, Aarhus universitet 

11:30 Muligheter og umuligheter i nordisk samarbeid om kobling av registerdata.  
Helle Kieler, KI 

12:00 Undersøkelser av rusproblemer i svenske fengsler – hva har vi lært?  
Anders Håkansson, Lunds universitet 

12:30 Lunsj 

13:30 Oppstart av en klinisk kohort. Muligheter og begrensninger i design, kobling til  helseregistre og langtidsoppfølging.  
Espen Arnevik, UiO/OUS 

14:00 Bruk av nasjonale populasjonsbaserte registre for rusmiddelforskning  - muligheter og begrensinger. 
Peter Allebeck, KI 

14:30 Kaffe  

14:45 Ga pandemivaksinen flere dødfødsler? Nytte av bivirkningsmeldinger og registerdata.  
Steinar Madsen, Statens legemiddelverk 

15:05 Nordisk samarbeid innen studier om trafikk: hva har vi gjort og hva kan vi gjøre?  
Asbjørg Christophersen, FHI 

Priser: 
 
Konferanse inkl lunsj: Gratis. 
Konferansemiddag: kr 405,- 
Overnatting 28-29 november: kr 1350,- 
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