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Frågor och synpunkter 

Landstingens biobankssamordnare (BBS), Regionala biobankscentrum (RBC) 
och Nationellt biobanksråd (NBR) arbetar gemensamt med att ta fram och 
förvalta gemensamma riktlinjer, principer och mallar för en enhetlig hantering 
av biobankslagen. Lämna gärna frågor kring biobankslagen, synpunkter om 
befintligt material/principer eller önskemål om ytterligare material till er 
biobankssamordnare innan aktuella möten (se Kalender till höger).   
 
Nya biobankslagen försenad 

Det kommer inte att komma en ny biobankslag 1 juli 2013. Det går idag inte 
att ge något svar på när proposition eller lagen kommer, men 
Socialdepartementet arbetar med frågan. Förseningen beror framförallt på 
att inkomna remissvar över utredningens förslag medför krav på fördjupad 
utredning och analys, t.ex. avseende de ekonomiska konsekvenserna för de 
aktörer som berörs av förslaget. Nationella Biobanksrådet (NBR) och 
Vävnadsrådet kommer även i fortsättningen beredas möjlighet att samverka 
med departementet i deras arbete med den nya biobankslagen. 
 
Gemensam Svensk Biobanksinfrastruktur 

En rapport från projektet Gemensam Svensk Biobanksinfrastruktur (GSB) 
lämnades till uppdragsgivarna Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 
Vetenskapsrådet (VR) den 4 februari. Rapporten är ett första steg mot att 
skapa en enhetlig nationell struktur för biobanker i Sverige.  

Den sammanfattande slutsatsen i projektet var att ”det aktuella uppdraget 
inte bara är ett måste för en effektiv och ändamålsenlig svensk biobanks-
infrastruktur utan detta är också fullt möjligt. Med rätt tillförda resurser och en 
effektiv samverkan mellan hälso- och sjukvårdens och akademins strukturer 
kan en väl fungerande infrastruktur skapas. Ett exempel på där utvecklingen 
kommit långt är biobanksfaciliteten vid Uppsala biobank.”  

Nu pågår en förankringsprocess för att inhämta synpunkter och för att komma 
fram till hur vi bäst går vidare. Rapporten finns på www.biobanksverige.se. 
Lämna gärna synpunkter på förslaget till info@biobanksverige.se. 
 
Finland får en ny biobankslag 
Sonja Eaker 

I Finland har man arbetat fram en proposition till en ny biobankslag. Syftet 
med lagen är att främja användningen av prov från människa för forskning 
samtidigt som integritetsskyddet skall garanteras. Lagen skall förbättra 
insamling och användning av prov för forskning, medföra enhetliga nationella 
rutiner, förbättra kvalitetskontrollen av biomedicinsk forskning, skydda 
provgivarnas integritet, och leda till transparens hur prov används samt 
stimulera samarbete mellan forskare. Lagen förväntas träda i kraft 1 
september 2013.  

 
Aktuellt  
 
Biobankslagen 
Nya biobankslagen 
försenad, oklart när den 
kommer  
 
 
Lims  
Landstingsgemensamt 
IT-system 
 
 
Ny hemsida 
Vi har börjat arbetet med 
att utveckla och 
strukturera vår hemsida. 
Detta för att förbättra 
informationsflödet.  
 
 
Kalender  
22 maj, Regionalt 
biobanksråd, Sörmland 
30 maj, nationellt BBS-
möte, Stockholm 
 
RBC-möten (AU) 
24 april 
14 maj 
4-5 juni 
 
 
 
Kontakt: 
e-post: inforbc@roc.se 
 
Kontaktuppgifter hittas 
på vår hemsida 
www.uppsala-
orebro.biobanksverige.se 
 



 
 

Nytt system för biobankning av blod för forskning i regionen 
Anna Pedersen 

Nu kan man både i Uppsala och Örebro genom en ny modell för sjukvårdsintegrerad biobankning 
för forskning insamla, hantera och biobanka blod för etikgodkända projekt integrerat i rutinsjuk-
vården. Modellen, som har tagits fram av Uppsala biobank i samarbete med Klinisk Kemi och 
Farmakologi i Uppsala, innebär en snabbare uppsättning av nya projekt, en högre provkvalitet och 
spårbarhet samt att både proven och dokumentationen om proven är lika i Örebro och Uppsala. 

Ytterligare två landsting i vår region (Värmland och Gävleborg) håller på att planera för att bygga 
upp samma sjukvårdsintegrerade modell för forskning. För att kunna hantera information om ur 
proven har hanterats behövs ett it-stöd (se nedan).  
 
Gemensamt IT-system för forskningsprov 
Sonja Eaker  

RBC och Regionalt biobanksråd har fått ett anslag på 2 mkr från Regionala forskningsrådet för 
inköp av ett landstingsgemensamt IT-system för forskningsprov tagna inom sjukvården. I 
systemet planeras t.ex. standardiserad information om provets preanalytiska hantering samt 
lagringsplats registreras. RBC samordnar upphandling och framtagande av Kravspecifikation.  
 
Forskningssamordning 
Carina Bergvall 

Uppdraget från RCC angående samordning av den kliniska forskningen är nu igång. Hösten 2012 
bildades ett nätverk med forskningssjuksköterskor och RBC/RCC för att jobba med hur vi kan 
förenkla och utöka samarbetet kring kliniska prövningar i regionen. Hittills har nätverket arbetat 
fram gemensamma dokument/rutiner för att underlätta forskningsarbetet och även tagit fram 
riktlinjer för att beräkna klinikens kostnad att vara med i studien, främst gällande den s.k. 
startuppavgiften. RBC/RCC har utifrån insamlad information och önskemål arbetat fram ett förslag 
angående hur samordningen vid start av studier kan se ut. Förslaget planeras att testas i ett 
pilotprojekt under senare delen av våren och hösten 2013.  

Diskussioner pågår också angående möjligheten till en databas för aktuella studier i vår region.  

Det genomförs även en inventering av vilka utbildningsmöjligheter det finns för 
forskningssjuksköterskor.  
 
Införande av Svenska biobanksregistret 
Enayat Mavadati 

Fram till idag är det 6 av 7 vårdgivare i vår sjukvårdregion som har anslutit sina patologisystem till 
Svenska biobanksregistret (SBR). Landstinget i Dalarna planerar att ansluta sitt nya patologisystem 
till hösten 2013. Nästa steg är att ansluta Mikrobiologens IT-system till SBR. RBC arbetar för att 
tillsammans med landstingen att lägga upp en plan för införande av Mikro-systemen under 2013. 

Uppkopplingar möjliggör för framtiden en lättare och säkrare hantering av medborgarnas 
samtyckesbeslut och enklare sökning efter prov för etikgodkända forskningsprojekt.  
 
Nya mallar på www.biobanksverige.se 

Avtalen, som tagits fram och förvaltas av Nationellt biobanksråd (NBR) hittas under fliken 
Forskare/Företag under Tillgång till prov.  

Ett nytt avtal om hur prov får hanteras då de skickas för analys utomlands finns framtaget (även 
kallat MTA, Material Transfer Agreement). Avtalet ska användas då ansvaret kvarstår hos 
huvudmannen som skickar proven.  

Det finns nu två bilagor för att specificera befintliga prov som forskaren önskar tillgång till. 
Mallarna ska biläggas ansökan ”Tillgång till prov och personuppgift för forskning”.  
Bilaga 1a. Uppgifter om befintliga patologi/cytologiprov. 
Bilaga 1b. Uppgifter om befintliga vätskebaserade biobanksprov. 
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