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Från Real World Data (RWD) till 
Real World Evidence (RWE)

–från en enkel slagning i en publik källa till RRCT 
studiers komplexitet 

Den 7-8 mars kommer PI Academy erbjuda en två-dagarskurs i Real World Data där Joakim 
Söderberg, entreprenör med fokus på hälsodata från BCB Medical och Björn Wettermark, 
professor i läkemedelsepidemiologi på Uppsala Universitet, kommer att leda en diskussion 
om hur man kan använda RWD på olika nivåer. Allt från analyser i publika källor till den 
absoluta spetsen inom området, hybridstudier och randomiserade studier i register (RRCT). 
Kursen kommer att ha ett väldigt konkret fokus med presentationer kring relevanta projekt 
och applikationer från personer som varit med och arbetat praktiskt med dessa. Under 
dessa två dagar kommer bland annat Donna Coffin, Director of Research & Public Policy på 
patientorganisationen ”World Federation of Hemophilia” att presentera det globala register 
hon leder (WBDR).  Representanter från IQVIA och andra företag / organisationer kommer 
att presentera konkreta case. Dessutom kommer Karolina Antonov från LIF att delta för att 
ge perspektiv på regelverk och regulatoriska aspekter. Utöver detta kommer fler experter 

inom RWD/RWE tala, vilka detta blir släpper vi under januari.

Målet med denna två-dagarskurs är att du som deltagare efter kursen ska ha verktygslådan 
fylld med kunskap om data och metoder, för att förstå och värdera samt själv kunna använda 
RWD i ditt arbete.  Dessutom kommer du ha etablerat nya kontakter med andra inom samma 

område, och inte minst fått ny inspiration inom Real World Data-världen. 
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