SMERUD MEDICAL RESEARCH
BEHÖVER NI SNABBT STARTA UPP EN KLINISK PRÖVNING?

RING SMERUD!
Vi har korta ledtider
Ofta kan vi börja arbeta med ert projekt
samma eller nästa dag som ni hör av er
till oss.
Vi jobbar snabbt och effektivt – vi har
gjort detta många gånger förr!
Vi har en bred kompetens
Vår organisation har erfarenhet av de
flesta terapiområden både på djupet och
bredden. Vi är vana att arbeta med
både läkemedel och medicintekniska
produkter, vilket hjälper er att snabbt
stå redo på startlinjen med all
dokumentation i ordning.
Vi ordnar alla tillstånd som ni
behöver
Vi skriver de ansökningar som behövs till
etikprövningsnämnder och läkemedelsverket,
biobanksanmälan,
förhandskontroll
av
datainspektionen
och
strålskyddskommitté. Givetvis kan vi
också hjälpa er att ta fram de
studiedokument
som
ni
behöver,
såsom patientinformationer, dagböcker,
manualer, resursintyg m.m. Vi följer
alltid upp ansökningarna så att ni får ett
snabbt godkännande, och ni bestämmer
själva hur mycket ni vill vara inblandade
i processen.

Vårt nätverk till ert förfogande
Under de år vi har varit verksamma har
vi byggt upp ett brett nätverk av duktiga
kliniker och prövare som vi vet kan
leverera patienter och studiedata av god
kvalitet.
Om
ni
behöver
hjälp
att
hitta
samarbetspartners till ett forskningsprojekt så förmedlar vi gärna de
kontakterna.
Kvalitet i valet av kliniker
En av nycklarna till att framgångsrikt
genomföra en studie är ett omsorgsfullt
förarbete, där man förvissar sig om att de
rätta förutsättningarna finns på de
kliniker som ska medverka.
Vi
sätter
oss
snabbt
in
i
era
forskningsplaner och kan ställa de rätta
frågorna för att identifiera vilka kliniker
som har de bästa förutsättningarna. Vi
hjälper er att redan från början bygga en
god relation till den vårdpersonal som
inte bara blir samarbetspartners i studien
– de är några av era viktigaste kunder
också, nu och i framtiden!

Vill ni ha hjälp med valda delar, eller en paketlösning?
Inget uppdrag är för litet, vi kan göra några timmars arbete – eller ta oss an ett projekt
som sträcker sig över många år. Vår personal är lika engagerad i stort som smått.
Kanske behöver ni resurser tillfälligt? Låt inte projektet gå i stå för att ni väntar på att
någon hos er ska ha tid. Vi förbereder så långt ni vill – sen kan ni ta över och fortsätta
själva, eller också låter ni oss ta hand om hela genomförandet.
VÄLKOMMEN TILL SMERUD!
För mer information kontakta:
Smerud Medical Research Sweden AB
Virdings allè 32B
754 50 UPPSALA
www.smerud.com

Telefon:
E-post:

018 349 475
sweden@smerud.com
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Sweden
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