Invitation og Kursusprogram
Fredag den 30. november 2018 kl. 10.00 – 16.00
Kursuscenter Severin, Middelfart

Kursus om forskning baseret på DANBIO data
– inspirationskursus for forskningsinteresserede
læger og sygeplejersker
DANBIO inviterer hermed læger og sygeplejersker med interesse for forskningen inden for det
reumatologiske speciale til et kursus, hvor fokus er på DANBIO som datakilde ved både
retrospektive og prospektive undersøgelser samt andre typer undersøgelser.
Indlæggene fra aktive forskere tager udgangspunkt i en kort præsentation af konkrete projekter og
deres resultater, efterfulgt af en diskussion af praktiske forhold (f.eks. valg af metode, deres
fordele/ulemper; uforudsete problemer og konkrete løsninger eller ideer til fremtidige løsninger af
dem).
Der vil også være oplæg bl.a. fra en jurist og en klinisk epidemiolog fra RKKP.
I en workshop sidst på dagen vil kursisterne få mulighed for at drøfte egne projekter

DANBIO er vært ved den fælles frokost.
Kurset er gratis.
Der ydes ikke transportgodtgørelse. Parkeringspladser findes ved kursuscentret.
Der er et begrænset antal pladser på kurset, hvorfor ”først til mølle-princippet” gælder. Vi tilstræber
dog, at 2-3 personer fra hver afdeling kan deltage i kurset.

Tilmelding: Senest den 16. november 2018 til databasen@danbio-online.dk. Angiv navn, stilling
og arbejdssted. Spørgsmål om arrangementet besvares gerne på telefon 38 63 31 03 eller
databasen@danbio-online.dk.
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Kursuslederne
p.v.a.
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Program for DANBIO kursus den 30. november 2018
Kursuscenter Severin, Middelfart
Kursusledere: afdelingslæge, ph.d. Jens Kristian Pedersen, OUH, administrativ medarbejder, MSc., ph.d.,
Sara Engel, DANBIO, sekretariatsleder Dorte Vendelbo Jensen, DANBIO, og professor Merete Hetland,
DANBIO
9.30

Registrering samt kaffe og let morgenmadsbuffet

10.00-10.15

Velkomst ved kursuslederne

10.15-11.05

Prospektiv forskning
Fra projekt til DANBIO – fra DANBIO til projekt
RN, MSc., ph.d. Bente Appel Esbensen, Rigshospitalet, Glostrup
Nedtrapning af biologisk behandling hos RA patienter i remission – DANBIO som eCRF
Læge, ph.d. Cecilie Heegaard Brahe
DANBIO som eCRF i GCP-kontrollerede forsøg
Ledende overlæge, prof., ph.d. Ellen-Margrethe Hauge, Århus Universitetshospital

11.05- 11.20

Pause

11.20-12.00

Retrospektiv forskning
Predictors of revision, prosthetic joint infection and mortality following total hip or total
knee arthroplasty in patients with rheumatoid arthritis: a nationwide cohort study using
Danish healthcare registers - herunder brugen af flere register
Læge, ph.d.-stud. Rene Cordtz, afd. VRR, Gentofte Hospital.
Brug af Dansk Reuma Biobank til forskning
Overlæge., ph.d. Bente Glintborg, afd. VRR, Gentofte og Rigshospitalet Glostrup

12.00 – 13.00

Frokost

13.00 – 14.00

Fra ide til virkelighed
Papirjunglen: Hvordan gør man (datatilsynet, regler man skal være opmærksom på)
Lektor ph.d. (jur.) Kent Kristensen, Syddansk Universitet
Epidemiologisk forskning i DANBIO - hvad skal man være opmærksom på (RKKP
forskningtilgang, Variabelliste)
Klinisk epidemiolog, ph.d. Elisabeth Svensson, RKKP
Hvad kan DANBIO sekretariatet bruges til? SOP’er om brugen af DANBIO-data og
DANBIO som eCRF
Adm. medarbejder, ph.d. Sara Engel og ovl. Dorte Vendelbo Jensen

14.10-14.30

Pause med kaffe/the og kage

14.30-15.00

Paneldiskussion med deltagelse af oplægsholderne

15.00-15.45

Workshop: Her kan du medbringe egne projektideer og få afklaret, hvordan du

kommer videre med dem.
15.45- 16.00

Evaluering og afslutning
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