ProbarE – läkemedelstudier
och läkarmottagning i Lund

Vid ProbarE har vi specialiserat oss på läkemedelsprövningar, där vi samarbetar med flera
olika läkemedelsföretag. Vi bedriver läkemedelsforskning inom bl a psykiatri, kardiologi,
lungmedicin och allmänmedicin.
Vi har också en privatläkarmottagning för dig med psykiatriska problem eller problem med
ditt sexliv.
Är du intresserad av att veta mer, boka tid eller delta i en läkemedelsprövning är du välkommen att kontakta Ewa Karlsson på tfn 0732-300 450 eller maila ewa.karlsson@probare.se

Besök gärna vår hemsida på
www.probare.se

Lider du av höga blodfetter?
Vid ProbarE i Lund pågår just nu en läkemedelsstudie där vi gör en utvärdering med syfte att
minska förekomsten av hjärt-kärlsjukdom hos högriskpersoner
För att kunna delta i studien krävs bl.a:
• att du är över 18 år
• att du tar läkemedel för höga blodfetter
• att du har/ har haft någon form av hjärt-kärlsjukdom som tex hjärtinfarkt, kärlkramp
eller stroke de senaste 5 åren
• att du antingen har diabetes, förträngningar i benens blodkärl, höga kolesterolvärden
i släkten eller har andra riskfaktorer för hjärt/kärlsjukdom såsom rökning
Deltagandet i studien innebär sammanlagt 20 besök på vår mottagning under 4 år.
Reseersättning utgår för varje besök i studien efter påbörjad behandling med studieläkemedlet.
Om beskrivningen passar in på dig och du är intresserad av ytterligare
information om ovanstående studie är du välkommen att ringa till
Ewa Karlsson på telefon 0732-300 450 eller maila till: ewa.karlsson@probare.se
Ansvarig läkare är kardiolog överläkare Peter Kozak.
För mer information se klinikens hemsida. www.probare.se
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med
personuppgiftslagen (PUL). Studien är godkänd av
Regional etikprövningsnämnd och Läkemedelsverket.

www.probare.se

Har du diabetes typ 2 och vill
vara med i en läkemedelsstudie?
ProbarE i Lund söker deltagare till en studie
av ett nytt läkemedel mot typ 2-diabetes.
Studien handlar om hur detta kommer
att fungera hos personer med diabetes och
hjärt-kärlsjukdomar. Studien är godkänd av
Läkemedelsverket och Regional etikprövningsnämnd.

Studien kommer att pågå i ungefär 5 år och
totalt planeras 21 besök på kliniken.
Alla studierelaterade undersökningar, provtagningar och läkemedel är kostnadsfria.

Vi söker dig som har typ 2-diabetes och är
40 år eller äldre.

Intresserad?
För mer information och anmälan är du
välkommen att ringa
Ewa Karlsson, 0732-300 450
eller maila ewa.karlsson@probare.se

För att eventuellt kunna delta i studien
ska du ha eller ha haft besvär med något
av nedanstående:

Ansvarig läkare: Anders Luts
Ansvarig forskningssjuksköterska:
Angelica Au

• Blodcirkulationen i ben eller halspulsåder
• Hjärtinfarkt eller genomgått ballongvidgning eller by pass-operation
• Stroke

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst
avbryta ditt deltagande. När du kontaktar oss kan vi
komma att registrera dina kontaktuppgifter.
De uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet
med Personuppgiftslagen (PuL).
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