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SWElife – Nationellt införande av sjukvårdsintegrerad biobanking av blod 
och annan vätska för forskning - SIB 

Vinnova har beslutat att ge SWElife bidrag för att införa sjukvårdsintegrerad 
biobanking av blod och annan vätska (SIB) på nationell nivå. Genom denna satsning 
syftar SWElife till att åstadkomma en nationell samverkan inom området för en 
integrerad insamling och hantering av vätskebaserade prov för forskning i 
rutinsjukvårdens infrastruktur. Genomförandet av projektet, som startade i november 
2015 och sträcker sig över 5 år. Detta sker i samarbete med varje sjukvårdsregions 
Regionala biobankcentrum (RBC), som samordnar arbetet med de sjukhus som söker 
medel för att införa SIB. Projektledare är Sonja Eaker Fält, ordförande för Nationellt 
biobanksråd och chef för Regionalt biobankscentrum i Uppsala Örebro 
sjukvårdsregion. Önskade effekter och resultat av projektet är att få ett förenklat 
arbetsflöde för alla inblandade, förbättrade möjligheter för forskare att i etikgodkända 
projekt och med samtycke genomföra studier baserade på kvalitativt material från 
hela landet. Det slutgiltiga målet är bättre kunskap om sjukdomar och 
individanpassade behandlingar. Läs mer på www.Vinnova.se 

 

SKLs understryker satsning på biobank i yttrandet till 
forskningspropositionen 2016 

SKLs styrelse fattade i oktober 2015 ett beslut till yttrande rörande 2016 års 
forsknings- och innovationspolitiska proposition. SKL har i yttrandet bl.a. lyft fram 
infrastruktursatsning på biobanker som prioriterat område för stöd till forskning, 
utveckling och innovation. Läs mer: http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/underlag-
till-2016-ars-forskningspolitiska-proposition.html 

Ny hemsida för Biobanksverige 

En ny hemsida för Biobanksverige.se håller på att utformas med helt ny design. En 
projektgrupp har arbetat fram ett förslag på layout och innehåll med hänsyn tagen 
till de förbättringsförslag som inkommit från bl.a. landstingens 
biobankssamordnare angående hemsidan. Hemsidan kommer att få ett modernare 
utseende och beräknas vara färdig för publicering under våren 2016. 

Biobanksamordnardagar 18-19 november 2015 

Dessa seminariedagar hölls i år i Steningeviks anläggning vid Mälaren. Drygt 40 
personer deltog under dagarna. Janet Cunningham från institutionen för 
neurovetenskaper, vid Uppsala universitet höll ett intressant föredrag om ”Vinster 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aktuellt: SWE-life 
och nationellt 
införande av SIB 
www.vinnova.se 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
e-post: 
rbc@rbcuppsalaorebro.se 
 
Kontaktuppgifter 
hittas på  
vår hemsida 
www.rbcuppsalaorebro.se   

 

http://www.vinnova.se/
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/underlag-till-2016-ars-forskningspolitiska-proposition.html
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/underlag-till-2016-ars-forskningspolitiska-proposition.html
http://www.vinnova.se/
http://www.rbcuppsalaorebro.se/


och utmaningar med biobankssatsningar inom psykiatri”. Under dag 1 diskuterades 
ny rutin för tillgång till befintligt prov. Dessutom diskuterades den nationella 
SWElife-ansökan och införande av sjukvårdsintegrerad hantering av 
forskningsprov. Dag 2 diskuterades EU-förordningen för kliniska 
läkemedelsprövningar, tillgång till befintliga prov, samarbeten med andra 
organisationer t.ex. regional forskningsnod och RCC. Östen Karlsson från LiF 
föreläste om EU förordningen om kliniska läkemedelsprövningar och Tomasz 
Baron, överläkare och forskare vid Akademiska sjukhuset och UCR, höll ett 
föredrag om biobankning inom klinisk rutin med erfarenhet från Swedeheart. Som 
alltid innehöll dagarna mycket bra prat och utbyte av erfarenheter.  

Klinisk forskning och prövning i praktiken 

En för Uppsala Örebro sjukvårdsregional utbildning som benämns ”Klinisk 
forskning och prövning i praktiken” kommer att starta under hösten 2016 och 
avslutas under våren 2017. Utbildningen, som omfattar 15 hp, kommer att gå vid 
Örebro universitet på institutionen för folkhälsovetenskap och medicin. 
Utbildningen vänder sig till landstingsanställda i sjukvårdsregionen som arbetar 
med klinisk forskning på olika sätt. Målgruppen är; sjuksköterskor, läkare, 
biomedicinare, biomedicinska analytiker m.fl. Regionalt cancercentrum RCC, är 
uppdragsgivare till denna utbildning.   

Nej-talongstatistik 2014 

En rapport över prov som inte sparas p.g.a. ändrat samtycke har sammanställts för 
sjukvårdsregionen för år 2014. Rapporten finns att hämta på RBCs hemsida 
www.rbcuppsalaorebro.se. Inför nästa års insamling av denna statistik kommer en 
omarbetad blankett att skickas ut via landstingens biobankssamordnare till aktuella 
laboratorier i regionen.   

Uppdaterat MTA 

En ny version av MTA hittas på www.biobanksevrige.se. 

MTA ska upprättas då landstingen/regionerna är huvudman för prov som i en 
forskningsstudie ska skickas utomlands för analys. Avtalet, som upprättas mellan 
ansvarig biobank i landstinget/regionen och mottagaren, reglerar hur mottagaren 
får använda proven, vilka lagar och säkerhetsregler som gäller för proven och vad 
som ska hända med proven efter det att analyserna utförts.   

 

 Multicenterstudier under år 2015  
Regionalt biobankcentrum har handlagt 26 multicenteravtal under år 2015. 
Dessa 26 avtal omfattar 105 sites. 
 
Tabell 1. Totalt antal mottagna multicenterstudier per disciplin år 2015 
 

Disciplin Antal 
Barnonkologi 1 

Diabetes 3 

Endokrin 5 

Kardiologi 3 

Medicin 5 

Onkologi 5 

Reumatologi 1 

ÖNH 1 

Transplantation kirurgi 1 
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Vävnadsprojektet 

Under året har Helena Hermelin (Dalarna) och Maria Svensson (Örebro) på uppdrag 
av Regionalt biobankscentrum och med stöd av Regionalt cancercentrum arbetat med 
ett projekt ”Framtagande av en regionalt förankrad och gemensam plan gällande 
insamling av färskfrusen vävnad för forskning”. I projektrapporten finns ett förslag 
till för en standard för hur man kan spara färskfrusen vävnad. De har i sitt projekt 
jämfört olika metoder och gjort studiebesök. Ett arbete påbörjas nu med att inhämta 
synpunkter på förslaget. Hela rapporten finns att läsa på RBC:s hemsida. 
www.rbcuppsalaorebro.se  
 

E-learning utbildning 

En s.k. e-learning utbildning om biobankslagen håller på att tas fram av 
Läkemedelsakademin (Apotekarsocieteten) tillsammans med Nationellt biobanksråd 
och beräknas bli färdig under våren 2016. Utbildningen kommer främst att vara 
riktad till personal vid läkemedelsföretag och CRO (Contract Research 
Organisation).    

Regional biobanksutbildning 

Efter Nationellt biobanksråds nationella biobankslagsutbildning i maj i år i 
Uppsala, framkom från kursutvärderingen att det behövs fler utbildningar på 
området. Med anledning av detta planer RBC i Uppsala Örebro sjukvårdsregion en 
sjukvårdsregional biobanksutbildning som ska starta under vårterminen 2016 och 
gå en gång/år. Utbildningen kommer att rikta sig både till personal som berörs av 
biobankslagen i sitt arbete samt forskare och företag som önskar tillgång till prov i 
etikgodkända forskningsprojekt.  

RBC-dagarna 

De årliga RBC-dagarna anordnas under nästa år av RBC i Uppsala Örebro 
sjukvårdsregion. Dagarna, som är ett nationellt samordningsmöte för personal vid 
RBC, kommer att hållas under hösten 2016. 

  

 

 

 

 
 

GOD JUL till er alla önskar vi på RBC 
 


