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Mallar och Dokument (Sonja Eaker-Fält) 
Nya dokument på www.biobanksverige.se 
Nationellt biobanksråd har tillsammans med landstingens biobankssamordnare 
gått igenom mallarna för tillgång till prov.  
Nya omarbetade mallar samt checklistor för biobanksansvariga och forskare 
planeras vara klara senast i september. 
 
Dokumentet "Roller och Ansvar" är uppdaterat. 
 

Samtycke till sparande av biobanksprov (Anna Pedersen) 
På vår hemsida www.uppsala-orebro.biobanksverige.se finns nu en 
sammanställning över antalet nej-talonger i Uppsala Örebro sjukvårdsregion 
under år 2012. Antalet nej-talonger har under de sista fem åren varit konstant 
mellan 200-300 stycken/år i hela sjukvårdsregionen.  
 
En nej-talong är det dokument som en provgivare sänder till det landsting där 
prov har tagits om provgivaren inte samtycker till att prov sparas eller om denne 
vill begränsa användningen av sparade prov. 

Antal nej-talonger - biobanksprov
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Figur 1: Antal nej-talonger per landsting 2012 – Biobanksprov 
 

 
Aktuellt  
Biobankning i 
rutinsjukvården finns 
idag färdig att 
användas i Uppsala 
och Örebro. Fler väntas 
starta under hösten. 
Frågor kontakta RBC 
 
 

 
Ny hemsida 
Grunden har tagit form 
och just nu fylls sidan 
med information. 

 
 
 
 
Kalender  
25 sep: Nätverk för 
forsknings- 
sjuksköterskor 
 
1 okt:  Utbildning i SBR 
 
18 okt: Regionalt 
Biobanksråd 
 
5 nov: Seminarium för 
biobankssamordnare 
 
 
 

Kontakt: 
e-post: inforbc@roc.se 
 
Kontaktuppgifter hittas 
på vår hemsida 
www.uppsala-
orebro.biobanksverige.
se 

 

 

 

 

Uppgift 
saknas 
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Forskningssamordning (Anna Pedersen) 
Regionalt biobankscentrums och RCC´s samarbete angående att samordna den kliniska 
cancerforskningen i regionen fortsätter. Forskningssamordnare från RBC/RCC sitter även med 
som regionens representant i RCC:s nationella arbetsgrupp för samordning av klinisk 
cancerforskning. 

Nationellt pågår det flera initiativ för att samordna och stötta klinisk forskning. Ingrid Petersson, 
tidigare vid Astra Zeneca, nu tillträdande generaldirektör för forskningsrådet Formas, har fått i 
uppdrag av regeringen att utreda samordning av kliniska studier. Uppdraget ska redovisas den 31 
december 2013. Regeringen har öronmärkt pengar för att stödja och samordna den kliniska 
forskningen på ett nationellt plan år 2013-2016 med mellan 30 och 50 miljoner per år. 

Även Kungliga vetenskapsakademien, IVA, har under projektnamnet Prövningar för svensk medicin 
samlat sjukvård, akademi och industri. I de dokument som projektet har publicerat hittills målas en 
bild av sjukvården upp som den borde se ut år 2017. Där finns till exempel en integrerad it för 
vården, där biobanker och patientdatabaser ingår. 
(http://www.iva.se/Projektverksamhet/Projekt/Provningar-for-svensk-medicin/). 
 

Gemensam Svensk Biobanksinfrastruktur, GSB (Sonja Eaker-Fält) 

Den 27 juni träffades Göran Stiernstedt och Åsa Himmelsköld (Sveriges Kommuner och Landsting, 
SKL) samt Mille Millnert, Göran Enander och Juni Palmgren (Vetenskapsrådet, VR) för att diskutera 
fortsättning på GSB samarbetet. 
 
Sammanfattningsvis har GSB rapporten mottagits positivt och man var på mötet enig om att det är 
viktigt att arbetet fortsätter. I ett nästa steg behöver en plan för implementering av enhetlig 
provhantering och datahantering formuleras samt en mer detaljerad och förankrad finansierings- 
och organisationsplan för en gemensam svensk biobanksinfrastruktur tas fram. 
 
Handläggare på VR och SKL håller på att ta fram ett underlag till ett uppdrag att arbeta vidare 
med frågan. 

Ny styrelse för BBMRI.se (Sonja Eaker-Fält) 
Styrelsen är det formella beslutsfattande organ för BBMRI.se's. Ledamöterna i styrelsen är valda för 
perioden 2013-06-04 - 2015-12-31 och är följande: 
 
Håkan Billig, Göteborgs universitet, ordförande, Anu Jalanko, Helsingfors universitet, Mats 
Karlsson, Örebro universitet, Åke Lernmark, Lunds universitet, Bertil Lindahl, Uppsala universitet, 
Jan Forslid, Stockholms Läns Landsting, Johanna Adami, Vinnova, Aina Törnblom, LIF 
 
Föreståndare för BBMRI.se är som tidigare Jan-Eric Litton (föreståndare) och Joakim Dillner 
(biträdande föreståndare). 

 

Förteckning över forskningsprovsamlingarna i Uppsala Biobank  
En förteckning över forskningsprovsamlingarna i Uppsala Biobank finns nu publicerad. 
Förteckningen innehåller provsamlingens namn, sökord samt namn på provsamlingsansvarig och 
kontaktperson. 
Läs mer: Förteckning över forskningsprovsamlingarna i Uppsala Biobank 
 

Biobanksprofil för Uppsala Biobank publicerad  
I nya numret av den vetenskapliga tidskriften "Biopreservation and Biobanking", April 2013, 11(2): 
129-130., publiceras en biobanksprofil över Uppsala Biobank. Läs mer här, krävs "Full Access" via 
universitetsbibliotek. 
 

Rapport över provsamlingar i Uppsala Biobank  
En rapport finns nu publicerad över provsamlingar i Uppsala Biobank baserad på aktuellt status 
januari 2013. Rapporten visar för första gången en sammanfattande bild över de ingående 
provsamlingarna i Uppsala Biobank, den gemensamma biobanken för Uppsala universitet och 
Landstinget i Uppsala län.  
Läs mer: Rapport över provsamlingar i Uppsala Biobank 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regionalt biobankscentrum Uppsala Örebro sjukvårdsregion                                 
Ansvarig utgivare; Sonja Eaker-Fält 
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