
Inbjudan till sjukvårdsregional biobanksutbildning  

Välkommen till biobanksutbildning den 16 nov 2016  

- Därför behövs biobanksavtal - 

Den 16 november arrangerar Regionalt Biobankcentrum (RBC) i Uppsala Örebro sjukvårdsregion 
och Uppsala Biobank en sjukvårdsregional biobanksutbildningsdag på Eklundshof i Uppsala. Detta 
är ett bra tillfälle att träffa kollegor och få information om det senaste inom biobankslagen, PKU:s 
användningsområden, forskning på biobanksprov samt få praktisk information om biobanksavtal. 

Om programmet 

Programmet innehåller föredrag om det senaste inom biobankslagen, PKU:s användningsområden, familjeutredningar samt 

intressanta forskningsprojekt med biobanksprov. Under eftermiddagen arrangeras en workshop med olika fall kring single– 

center samt multicenteravtal och andra blanketter i samband med ansökan om biobanksprov. För dig som önskar kommer 

det finnas möjlighet att göra studiebesök på Uppsala Biobank under förmiddagen den 17 november.  

 

För vem? 

Utbildningsdagen riktar sig till dig som praktiskt tillämpar biobankslagen. Du kan exempelvis arbeta som prövare, forskare, 

forskningssjuksköterska, läkare, forskarstuderande, personal i  läkemedelsbranschen, biobankssamordnare, biobanks-

koordinator/kontaktperson etc.  

 

Anmälan 

Kostnad för dagen är 400kr per deltagare inkl lunch samt fika. Då antalet platser är begränsat är det först till kvarn-principen 

som gäller. Anmälan är bindande och därmed sker ingen återbetalning av deltagaravgiften vid avbokning. Blir utbildningen 

fullbokad upprättas en väntelista. För de som önskar kommer det att finnas möjlighet att besöka Uppsala Biobank den 17 

november (kl 09.00-11.00). Önskemål om studiebesök anges i anmälningsformuläret. 

Anmäl dig här 

 

Frågor? 

Frågor om anmälningsformuläret och betalning skickas till: biobank2016@akademikonferens.uu.se  

Övriga frågor kring utbildningsdagen kan skickas till:  

Birgitta Sundberg RBC Uppsala Örebro: birgitta.sundberg@akademiska.se 

Linda Paavilainen, Uppsala Biobank: linda.paavilainen@uppsalabiobank.uu.se 

Uppsala Biobank Välkommen! 

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=8129&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=37415&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1
mailto:biobank2016@akademikonferens.uu.se


Agenda 16 november 2016 

Tid: 09.00 – ca 16.15 

Lokal: Eklundshof konferenscenter 

Eklundshovsvägen 7, 752 37 Uppsala  

www.eklundshof.se 

09.00 Registrering inkl kaffe och smörgås  

09.30 Inledning och praktisk information Birgitta Sundberg, RBC Uppsala Örebro 

Linda Paavilainen, Uppsala Biobank 

Sonja Eaker, ordf Nationella Biobanksrådet 

09.45 Det senaste inom biobankslagen Sonja Eaker 

10.15 PKU:s användningsområden Lene Sörensen, Karolinska universitetssjukhuset 

Stockholm 

10.45 Bensträckare   

10.55 Biobanksprov och familjeutredningar Klinisk genetik, Akademiska sjukhuset, Uppsala 

11.25 Depression, tårta och tusen moderkakor 

- hur vi jobbar med biobanksprov inom 

reproduktiv hälsa  

Charlotte Hellgren, Inst för kvinnors och barns 

hälsa, Uppsala Universitet 

12.00 Lunch i Markan  

13.00 Biobanksavtal i praktiken Linda Paavilainen 

Susan Okhravi Lind, RBC Uppsala Örebro 

13.30 Workshop med biobanksavtal Linda Paavilainen 

Susan Okhravi Lind 

Anna Beskow, Uppsala Biobank 

Sonja Eaker 

14.30 Kaffe med fika  

15.15 Sammanställning av workshop samt  

diskussion 

Anna Beskow 

Sonja Eaker 

16.00 - ca 16.15 Utvärdering och avslutning Sonja Eaker 

Uppsala Biobank 


