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Till bokningsansvarig/huvudman
Biogen erbjuder ett flertal utbildningar för dig som är neurolog eller
sjuksköterska och arbetar med MS. I denna broschyr har vi samlat
utbildningar som vi erbjuder för dig och din klinik.
För att boka in en utbildning tar ni kontakt med oss på Biogen:

Agneta Andersson
070-689 81 83 | agneta.andersson@biogen.com
Sophia Annemalm
070-276 60 61 | sophia.annemalm@biogen.com
Anna Almroth
070-470 02 80 | anna.almroth@biogen.com
Anders Berglund
070-347 63 23 | anders.berglund@biogen.com
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EDSS vid MS
En utbildning för att öka kunskapen och
rutinerna vid EDSS-skattning vid MS.
EDSS är en vanligt förekommande skattningsskala som används
inom vården för att beskriva patienternas funktionsnivå. En god
rutin är att skatta patienterna enligt EDSS-skalan vid varje besök
på kliniken för att följa utvecklingen av sjukdomen.
Mål och syfte
Målgrupp:
Utbildningen riktar sig
till dig som är neurolog
eller sjuksköterska och
arbetar med MS.
Tidsomfattning:
2 h. Förslagsvis en
förlängd lunch eller ett
kvällsmöte.

Målet med utbildningen är att ge goda kunskaper i att kunna
skatta patienter med MS enligt EDSS-skalan för att värdera flera
funktioner och sammanväga dessa till en EDSS-nivå.
Föreläsare
Utbildningen leds av neurolog och kommer även innehålla
praktiska moment.
Utbildningen är framtagen i samarbete med neurolog Björn
Hedström, neurologmottagningen Ängelholms sjukhus.
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Immunologi vid MS
del 1 och del 2
Biogen genomför en utbildning i två steg med
temat Immunologi vid MS.

Målgrupp:
Utbildningen riktar sig
till dig som är neurolog
och arbetar med MS.
Tidsomfattning:
2-3 h per tillfälle.
Förslagsvis en förlängd
lunch eller kvällsmöte.

I del 1 berör vi grundläggande immunologi och MS. I del 2 tar vi
upp vad som är viktigt att tänka på vid val av läkemedel och hur
olika läkemedel påverkar immunförsvaret. Under utbildningen
läggs stor vikt vid att diskutera frågeställningar utifrån era behov
kring immunologi och MS.
Mål och syfte
Målet är att utbildningen ger goda kunskaper om grundläggande
immunologi vid MS samt möjligheter för att förstå de
immunologiska aspekterna vid MS och MS-behandlingar.
Utbildningen syftar också till att besvara frågor inom immunologi
och MS i form av gruppdiskussioner som leds av föreläsarna.
Föreläsare del 1: Ola Winqvist eller Charlotte Dahle
Föreläsare del 2: Charlotte Dahle eller Anna Sandstedt Bergendal
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Biostatistik för kliniker
Biogen genomför en utbildning i två steg med
temat statistik för kliniker.
Mål och syfte

LIPUS har granskat
och godkänt denna
utbildning. Fullständig
utbildningsbeskrivning
finns på www.lipus.se.
Lipus certifierad, kursnummer 20190190

Målgrupp:
Läkare som arbetar inom
barn- och ungdomsneurologi med habilitering,
geriatrik och neurologi.
Tidsomfattning:
2 h, men även utvidgade
till 3 h, där fler exempel
kommer ges och
diskuteras.

Målet med utbildningen är att ge ökad kunskap inom medicinsk
statistik för kliniker tillämpad inom neurologi. Efter utbildningen
ska den enskilde deltagaren ha grundläggande kunskap om den
statistik som används inom medicinsk vetenskap, och kunna ge
exempel på bra eller dåliga statistiska metoder.
Del 1: Grundläggande kurs
Studiedesign, beskrivning variabler, statistisk inferens och olika
statistiska metoder
Del 2: Avancerad kurs
Metodik inom kliniska prövningar, absolut och relativa risker,
hantering av bias, variansanalys och överlevnadsanalys
Föreläsare
Anders Berglund, medicine doktor i epidemiologi och statistik, Biogen
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Real World Evidence
Vad är det och hur tolkar man RWE?
Biogen erbjuder en kurs inom observationsstudier, så kallade Real
World Evidence (RWE) studier. RWE är en form av vetenskapliga
studier som bland annat syftar till att studera hur godkända
läkemedel fungerar i klinisk verklighet. Kursen täcker:

Målgrupp:
Läkare som arbetar
inom barn- och
ungdomsneurologi med
habilitering, geriatrik och
neurologi.
Tidsomfattning:
2 h, förslagsvis ett
förlängd lunchmöte.

•
•
•
•
•

Datakällor och register
Användningsområde för RWE
För- och nackdelar med RWE studier
Tolkning av resultat
Exempel på produktinformation för Tecfidera
(dimetylfumarat) och Tysabri (natalizumab)

Föreläsare
Anders Berglund, medicine doktor i epidemiologi och statistik, Biogen
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Journal Club
Biogen erbjuder en Journal Club som ger en
möjlighet att träffas och diskutera kliniska studier
och hur dessa kan appliceras i den kliniska
vardagen, men också för att utveckla färdigheter i
kritisk läsning.

Målgrupp:
Läkare som arbetar
inom barn- och
ungdomsneurologi med
habilitering, geriatrik och
neurologi.
Tidsomfattning:
2 h, förslagsvis ett förlängt
lunchmöte.

Under mötet går vi gemensamt igenom en eller flera medicinska
studier och ser på fördelar- nackdelar och hur man kan tolka metoder
och resultat.
Upplägg
•
•
•
•

Sammanfattning av valda studier
Presentation av verktyg för att kritiskt granska kliniska studier
Diskussion i en eller flera mindre grupper
Återkoppling och sammanfattning

Föreläsare/Moderator
En vetenskaplig rådgivare, Biogen och Anders Berglund, medicine
doktor i epidemiologi och statistik, Biogen
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