
 

Roller inom biobanksområdet 
 

 
Nationellt biobanksråd: Arbetar för ett bättre resursutnyttjande för vårdgivare, universitet 
och industri som hanterar biobanksprov samt för att underlätta genomförandet av de krav 
biobankslagen ställer. I det Nationella rådet sitter representanter från Sveriges 
sjukvårdsregioner, universitet med medicinsk fakultet, Sveriges kommuner och landsting samt 
från läkemedelsindustriföreningen (LiF) En hemsida för nyheter och publikationer från 
Nationella biobanksrådet finns på www.biobanksverige.se  
 
Regionalt biobanksråd i Uppsala/Örebroregionen: I regionalt biobanksråd finns en 
representant per landsting samt en representant från Regionalt biobankscentrum i 
Uppsala/Örebroregionen. Regionalt biobanksråd är ett forum för samråd angående planering 
och styrning av biobanksverksamheten på regional nivå. 
 
Regionalt biobankscentrum i Uppsala/Örebroregionen (RBC): Är ett serviceorgan för alla 
verksamheter inom Uppsala/Örebroregionen berörda av biobankslagen, till exempel 
biobanksansvariga, patienter, allmänhet, sjukvårdspersonal, forskare och huvudmän. 
Huvuduppgifterna är, kunskapsförmedling och information, kontakt med Socialstyrelsen, stöd 
i kvalitetsfrågor, RBC administrerar även vissa multicenterstudier. Även fyra andra regioner 
har inrättat RBC. För mer information om dem se www.biobanksverige.se – flik Regionalt. 
Där finns länkar till regionala hemsidor. 
 
Huvudman för biobank: Vårdgivare, forskningsinstitution eller annan som innehar en 
biobank. 
 
Landstingens biobankssamordnare: Är den person som är utsedd att samordna landstingets 
biobanker. Biobankssamordnaren är en kontaktlänk mellan forskare och biobanksansvarig. 
Biobankssamordnaren kan ge information om landstingets förfaringssätt vad gäller ansökan 
om tillgång till prov för forskning, vart ansökan skall skickas osv. Denne kan också ge 
information om i vilken av huvudmannens biobanker en provsamling ska inrättas/registreras 
vid nyinsamlade prov. 
Biobankssamordnaren skall även ansvara för att det finns rutiner för hur hanteringen av nej-
talonger, tillgång till och utlämnande av biobanksprov för forskning skall genomföras, samt 
ansvara för biobankernas kvalitetssystem. 
Biobankssamordnaren är en kunskapsresurs inom biobanksområdet och kan svara på frågor 
från anställda, forskare, studenter, allmänhet m.fl. Kontaktuppgifter till landstingens 
biobankssamordnare finns på www.biobanksverig.se / länkar/ditt landsting. 
  
Biobanksansvarig: Har operativt ansvar för biobanken. Denne ansvarar för att biobanken 
följer biobankslagens krav t.ex. vad gäller rutiner, kvalitet och säkerhet. Den 
biobanksansvarige prövar ansökningar om tillgång till prov för forskning. Samt att vid 
utlämnande av prov, att det sker i enlighet med biobankslagens krav. För information om vem 
som är biobanksansvarig, kontakta landstingens biobankssamordnare. 
 

   
För mer information om roller och ansvar se Nationellt biobanksråds dokument ”Roller 
och ansvar inom biobanksområdet,  på www.biobanksverige.se  


