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En unik resurs – gemensam satsning på sjukvårdsregional biobankning av 

vätskebaserad cytologi (LBC) 
Landstingen/regionerna i sjukvårdsregionen stödjer sjukvårdsregional och 

standardiserad biobankning av vätskebaserad cytologi (LBC). Proven sparas efter 

samtycke och syftet är bl.a. att möjliggöra kvalitetssäkring, metodutveckling och 

kunna följa upp HPV-vaccineringen. Biobankningen sker i Region Örebros biobank 

(ÖBB) som har planerat och implementerat biobankningen i samarbete med 

biobanksverksamheterna i Värmland och Dalarna och enligt specialistrådets 

rekommendationer. Biobankningen kommer att ske i de tre nämnda 

landstingen/regionerna i sex år i följd.  
 

Biobakningen startade år 2013 och i dagsläget finns 150 300 st biobankade prov. För 

mer information kontakta Helena Isaksson (helena.isaksson@regionorebrolan.se) 
 

FoU-dagen i Gävleborg  

Region Gävleborg anordnade en FoU-dag den 12 april i Gävle. Dagen inleddes 

med en introduktion till implementeringsforskning som hölls av Lars Wallin, 

professon omvårdnad vid Högskolan och landstinget Dalarna. Därefter 

presenterades aktuell forskning inom region Gävleborg. Monica Lind docent i 

miljömedicin vid Uppsala universitet pratade om ”Hormonstörande miljögifter – 

ett hot mot vår hälsa”. Det var även postervisning under dagen. Sonja Eaker från 

Regionalt biobankscentrum informerade bl.a. om biobankslandskapet, vårt 

sjukvårdsregionala samarbete och betydelsen av landstingens/regionernas 

biobankssamordnarens roll. 

 

Ny biobanksamordnare i Dalarna 

Den sista mars slutade Ulla Jonsson som biobanksamordnare i Dalarna. Vi tackar 

Ulla för ett gott samarbete och hennes engagemang och rättframhet under hennes 

tid som samordnar i regionen. Vi vill även passa på att hälsa hennes efterträdare 

Ulrika Pellas välkommen. Här kommer en presentation av Ulrika ”Jag har min 
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bakgrund i forskningsmiljön, med en Magisterexamen i Biomedicin och en 

Doktorsexamen i Cell och Tumörbiologi, båda från Karolinska Institutet i 

Stockholm. Efter en flytt till Dalarna har jag gästspelat några år i ett 

läkemedelsföretag i Borlänge. Nu är jag sedan ett år tillbaka i forskningen som 

forskningsassistent vid Avdelningen för Klinisk Patologi och Cytologi. Och nu 

har jag alltså fått glädjen att ta mig an rollen som Biobankssamordnare. 

Som Biobankssamordnare hoppas jag på ett positivt sätt kunna utgöra en länk 

mellan den lokala verksamheten och regionala/nationella biobanksrådet. Flera av 

er kommer säkert bli kontaktade av mig, med frågor kring olika aspekter av 

biobanking och Biobankslagen.  

Kontakta mig gärna, för att presentera er och för eventuella frågeställningar som 

vi kan lösa tillsammans. Jag finns att hitta på Avdelningen för Klinisk Patologi 

och Cytologi, Falu lasarett.”  

Ulrika nås på;  ulrika.pellas@ltdalarna.se eller telefon 023-49 23 83. 

 

Regional rutin för systematisk hantering av färskfrusen vävnad till biobank 

RBC i samarbete med Regionalt biobanksråd har fått i uppdrag av 

beredningsgruppen till Samverkansnämnden att ta fram en kartläggning över 

nuläget i sjukvårdsregionen och ge förslag på fortsatt arbete när det gäller 

standardiserat omhändertagande av färsk vävnad inkl. IT stöd och förvaring. 

En regional plan för en standard för insamling, hantering och förvaring av 

färskfrusen vävnad för forskning har tagits fram av Maria Svensson (Örebro) och 

Helena Hermelin (Dalarna).  

Efter att ha tagit del av deras arbete beslutade biobanksrådet i sjukvårdsregionen 

att en arbetsgrupp skulle bildas med representanter från regionens 

landsting/regioner för att harmonisera hur rutinerna ser ut i sjukvårdsregionen när 

färsk vävnad sparas. 

Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen har arbetat fram en rutin för 

omhändertagande av färskfrusen vävnad för forskning samt vilka variabler som 

bör dokumenteras i ett IT-stöd. Man har även tittat på vilka resurser som krävs 

för att införa rutinen. 

Den regionala standardrutinen sammanställs i sin slutgiltiga form innan 

sommaren. 

 

Sjukvårdsintigrerad biobanking 
Via SWElife/Vinnova kan landsting/regioner under en 5 års period söka medel 

för införande av sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB) av blod och andra 

vätskebaserade prov. Under första ansökningsåret har alla landsting/regioner i 

Uppsala Örebro sjukvårdsregion beviljats medel från Swelife/Vinnova. I korthet 

kan modellen beskrivas i fyra steg där hanteringen av prov sker i ett 

standardiserat flöde och att biobanksprov efter etikgodkännande och patientens 

samtycke beställs och registreras i vårdens ordinarie journalsystem. Modellen 

togs fram av Uppsala Biobank och finns idag helt eller delvis införd i Uppsala, 

Örebro, Gävle, Falun och Karlstad. Forskningsstudier som samlar prov enligt den 

sjukvårdsintegrerade modellen pågår i alla landsting som infört modellen, totalt 

rör det sig om ett 30-tal studier i sjukvårdsregionen. Även sjukhusen i Eskilstuna 

och Västerås planerar att införa delar av modellen under 2016. Mer information 

om sjukvårdsintegrerad biobankning finns här: 

www.rbcuppsalaorebro.se/provinsamling/ och om satsningen SWElife finns att 

läsa här: www.swelife.se och http://www.onkologiisverige.se/swelife-satsar-

stort-pa-nya-mojligheter/ 
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Ny hemsida för biobanksverige.se 

Ett intensivt arbete pågår nu för att flytta över innehåll från Nationella 

biobankrådets hemsida, biobanksverige.se till en ny modernare plattform. 

Projektledning för det nationella arbetet för ny webb och överförande av 

information hanteras från RBC Uppsala Örebro genom Anna Pedersen och Susan 

Okhravi-Lind. I projektgruppen för arbetet finns även representanter från fler av 

landets Regionala biobankscentrum.  

Hemsidan kommer att få ett helt nytt utseende, men alla dokument och mallar 

kommer att finnas kvar att tillgå även på den nya plattformen. Adressen kommer 

att vara densamma: www.biobanksverige.se 

 
Ny grafisk profil för biobanksverige.se 

Fr.o.m. feb 2016 har Nationella biobanksrådet en ny grafisk profil som används 

till våra gemensamma dokument. Grunden till den grafiska profilen är en 

stiliserad droppe samt de två linjerna som består av en tjock (övre) och en smal 

(nedre) linje. Den smala linjen har alltid huvudfärgen (mörklila), medan den 

tjocka linjens färgs ändras beroende på målgrupp (grund=lila, 

allmänhet/provgivare=blå, personal=orange, forskning=grön). Dessa återfinns i 

logotypen samt som grafisk element i allt kommunikativt materia.  

 
 
Uppdaterat informationsmaterial  

Under våren 2016 kommer det att publiceras en ny och uppdaterad version av 

informationsmaterial riktat till patienter/provgivare samt en personalbroschyr på 

Nationellt biobanksrådets nya hemsida. 

 
 

e-learning utbildning 

I samarbete med Läkemedelsakademin, Läkemedels industri föreningen (LIF) 

och ASCRO har Nationella biobanksrådet tagit fram en e-learning utbildning om 

biobankslagen. Utbildningen arrangeras av läkemedelsakademien och Nationella 

Biobanksrådet har genom Anna Pedersen RBC Uppsala Örebro och Gunilla 

Bergström RBC Sydöstra bidragit med faktakunskaper kring biobankslagen och 

dess tillämpning. 
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Regional biobanksutbildning 

En regional biobanksutbildning håller på att ta form och ska genomföras den 16 

november 2016 i Uppsala. Utbildningen görs i samarbete med Uppsala Biobank. 

Anmälan och program kommer efter sommaren.  

 

Klinisk forskning och prövning i praktiken 
Denna utbildning omfattar 15 hp och startar i september 2016. Den kommer att ges 

av Örebro universitet och vänder sig till landstingsanställda i sjukvårdsregionen 

som arbetar med klinisk forskning. Målgruppen är; sjuksköterskor, läkare, 

biomedicinare, biomedicinska analytiker m.fl. Sista anmälningsdag är 23 maj. För 

mer information kontakta christina.karlsson@oru.se 

 

Nationell konferens om kliniska studier  
Under dagarna 6-7 september 2016 anordnas en konferens om nationell samverkan 

för kliniska studier. Konferensen arrangeras av Kommittén för kliniska studier. 

Forum Uppsala-Örebro är regional värd för konferensen. Tema för konferensen är 

”Pragmatiska patientnära studier – större, snabbare och smartare”. För mer 

information och anmälan www.http://nkkf2016.se/  

 

RBC-dagarna  

RBC dagarna är ett nationellt möte för kunskapsutbyte och samordning mellan 

landets sex regionala biobankscentrum. Årets RBC-dagar anordnas av RBC 

Uppsala Örebro och kommer att hållas på Wiks slott. Fokus för mötet kommer att 

vara lösningsförslag gällande aktuella utmaningar, samordning, nationella 

enhetliga riktlinjer och rutiner och biobankslagen. 
 

Registerforskning.se 
Vetenskapsrådet har i uppdrag av regeringen att bygga upp en verksamhet för att 

förbättra tillgängligheten till registeruppgifter i Sverige för forskningsändamål och 

underlätta användning av dessa. I uppdraget ingår även att bistå forskare med 

information om register och om relevant lagstiftning. Webbplatsen 

www.registerforskning.se är ett led i att uppfylla uppdraget. 

 

mailto:christina.karlsson@oru.se
http://www.http/nkkf2016.se/
http://www.registerforskning.se/

