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Sjukvårdsregional biobanksutbildning –  Biobanksprov mycket mer än bara prov  

Efter förra årets uppskattade biobanksutbildning 
inkom önskemål om att lära sig mer om 
biobankslagen och de regelverk och rutiner som 
finns kring biobanksprov. Den 22–23 november 
2017 hålls en två-dagars sjukvårdsregional 
utbildning i Uppsala. Värdar för utbildnings-
dagarna är Regionalt Biobankscentrum och 
Uppsala Biobank. Det går bra att skicka en 
intresseanmälan redan nu till 
rbc@rbcuppsalaorebro.se 

En inbjudan med anmälan och program kommer i 
början av hösten. 

 

Nationella biobanksrådet blir Biobank Sverige 

Namnet Nationella biobanksrådet kommer 
successivt att ersättas med Biobank Sverige. Ett 
namn som vi hoppas blir tydligare för både 
patienter, provgivare, personal, nationella och 
internationella forskare och företag.  

Namnbytet är ett led i det fördjupade samarbetet 
mellan landsting/regioner och universitet med 
medicinska fakulteter samt näringslivets 
branschorganisationer.   

 

Seminarium för biobankssamordnare 

Två gånger per år hålls ett nationellt seminarium 
för landstingens och regionernas biobanssam-
ordnare. Vid dessa samlas biobankssamordnare 
från hela landet för att ta del av aktualiteter, byta 
erfarenheter, diskutera knepiga frågor och arbeta 
fram lösningsförslag som fungerar både lokalt och 
nationellt. Den 15 maj hölls vårens biobanks-
samordnarseminarium i Stockholm. Vid mötet 
presenterade Gunilla Andrew-Nielsen, 
Läkemedelsverket, pilotprojektet gällande EU-
förordningen om kliniska  

prövningar, Sonja Eaker, ordförande NBR, 
presenterade aktualiteter gällande 
biobanksinfrastruktur och Marie-Louise Gefwerts, 
Inera, lämnade statusrapport beträffande projektet 
anskaffning av ett nytt IT-system för Svenska 
biobanksregistret. Vid mötet diskuterades även 
lagfrågor med Johanna Adami, särskild utredare 
för en mer ändamålsenlig reglering av biobanker.  

Nästa seminarium för biobankssamordnare är den 
14 november 2017. 
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ISBER-konferens i Kanada  

ISBER (International Society for Biological and 
Environmental Repositories) höll en internationell 
biobanknings-konferens i Toronto, Kanada, 9–12 
maj 2017.  

ISBER är ett internationellt forum som behandlar 
harmonisering av vetenskapliga, tekniska, juridiska 
och etiska frågor som är relevanta för biobanking. 
Temat för årets konferens var ”Aligning 
biobanking practice with evolving evidence and 
innovation”. En av huvudtalarna var Hannes 
Dempewolf från Global Crop Diversity Trust som 
beskrev arbetet med att biobanka frön med olika 
genetiska förutsättningar från hela världen i det 
som kallas ”Global Seed Vault” i Svalbard. Andra 
intressanta föreläsningar  

 

behandlade ämnen som projektet med att spara 
prov från tunnelbanesystem runt om i världen för 
att studera dessa bakteriers genom samt NASAs 
implementering av en biobank för att spara och 
bedriva forskning på prov från bland annat 
astronauter. De övriga stora ämnena var prov-
kvalité och rapporter från forskningsstudier, 
framför allt inom cancerområdet, som bedrivs på 
biobanksprov. Vidare togs nya IT-lösningar för 
att hantera data och samtycke till att spara prov 
och om/hur genetiska fynd i studier ska 
återrapporteras till patienten också upp. Nästa 
ISBER-konferens kommer att hållas i Texas, USA 
i maj 2018. 

Mer information om ISBER: https://isber.site-
ym.com/default.asp 

 

   

Internationell biobankskonferens i Stockholm den 13–15 september 2017 

I september kommer den internationella 
konferensen The Global Biobank Week hållas på 
Münchenbryggeriet i Stockholm. Konferensen 
arrangeras av de tre internationella 
organisationerna BBMRI-ERIC, ISBER och 
ESBB och vänder sig till deltagare verksamma 
inom akademin, vård och Life science industrin.  

Under dessa mötesdagar arrangeras parallella 
föreläsningar och workshops som syftar till att 
driva utvecklingen mot en harmonisering av 
biobanker som kan bidra till en snabbare 
utveckling av nya behandlingsprinciper, nya 
läkemedel och förbättrad hälsa. Från Sverige 
kommer Tobias Sjöblom Uppsala, Henrik  

Grönberg och Margareta Persson vara med som 
talare under föreläsningen ”Insights and 
experiences of health care integrated biobanking 
for rapid progress in the development of new 
diagnostic markers and tools for personalized 
medicine” för att bland annat presentera 
betydelsen av biobanker i olika forskningsprojekt. 
För att belysa det svenska biobankslandskapet 
internationellt kommer Biobank Sverige (BIS) ha 
ett utställningsbord under hela konferensen där 
representanter från olika biobanker i Sverige ges 
möjlighet att presentera sina verksamheter och 
knyta nya kontakter. Mer information och anmälan 
till konferensen hittas på: 
http://globalbiobankweek.org/ 
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Delbetänkande om en mer ändamålsenlig reglering av biobanker 

Utredningen om en mer ändamålsenlig reglering av biobanker, som leds av den särskilda utredaren 
Johanna Adami, rektor vid Sophiahemmet högskola, lämnade sitt delbetänkande den 16 maj 2017.  

Sammanfattningsvis ämnade utredningen följande förslag: 

• Att prov som destrueras omgående efter slutförd 

analys inom 9 månader från provtagning undantas 

från biobankslagens tillämpningsområde. 

• Att samtycke ska vara i enlighet med Patientlagen, 

och att samtycke av provgivaren till vård och 

behandling inkluderar samtycke till att spara prov i 

vård- och behandlingssyfte. Provgivaren ska 

informeras och har rätt att bestämma om provet ska 

destrueras eller om det inte får användas för vissa 

ändamål. 

• Att prov ska kunna förvaras utomlands efter 

prövning av en etikprövningsnämnd om villkor 

uppställs med mottagaren att prov enbart får 

användas för de ändamål för vilka de 

tillgängliggjordes, att prov ska vara spårbara och att 

provgivare ges rätt att när som helst motsätta sig att 

ett prov bevaras. 

• Att prov från underåriga ska kunna sparas för vård 

och behandling mot vårdnadshavares vilja om det 

annars skulle uppkomma en påtaglig risk för att den 

underåriges hälsa skulle skadas. Den underårige har 

rätt att själv besluta om bevarande när denne har 

uppnått en sådan ålder och mognad att hen själv kan 

ta ställning till frågan. 

• Att prov i biobanker inte ska kunna användas i 

faderskapsutredningar. 

• Att prov ska kunna användas för att identifiera 

avlidna personer på begäran av Rättsmedicinalverket 

eller Polismyndigheten om det finns särskilda skäl. 

 

 

Slutbetänkandet ska lämnas den 31 dec 2017. Förslag ska lämnas som stödjer vårdens och forskningens 
verksamhet kring biobank, bl.a. hur användning av prov och tillhörande information ska tillgängliggöras 
samtidigt som skyddet för den personliga integriteten upprätthålls. 

Nej-talong statistik för 2015 och 2016 

En rapport över prov som inte sparas p.g.a. ändrat 
samtycke har sammanställts för sjukvårdsregionen för 
år 2015.  

Under våren 2017 har dessutom nationell statistik 
inhämtats för 2016 via landstingens/regionernas 
biobankssamordnare till dessa aktuella laboratorier.  

Båda rapporterna kommer inom kort att finns att hämta på RBCs hemsida www.rbcuppsalaorebro. 

http://www.rbcuppsalaorebro/


 

 

 

 

Införandet sjukvårdsintegrerad biobankning för vätskebaserade forskningsprov 

Införandet av sjukvårdsintegrerad biobankning går 
bra i sjukvårdsregionen. Sjukhusen i Västerås och 
Falun har under 2017 arbetat intensivt med att 
sätta upp den praktiska manuella hanteringen av 
att kunna ta och hantera forskningsprov via rutin-
sjukvårdens system och de hoppas att de kan börja 
ta emot studier efter sommaren 2017. Örebro, 
Karlstad, Västerås och Gävle har, med hjälp av 
Uppsala Biobank, infört ett IT-system (LIMS) för 
att stödja sin insamling av forskningsprov via 
sjukvårdsintegrerad biobankning. Mälarsjukhuset i 
Eskilstuna har ännu inte påbörjat sitt införande,  

men har intentionen att göra så efter att det 
nödvändiga lokala förankringsarbetet är klart. Det 
webbaserade IT-verktyget AliBi som RBC på 
uppdrag av regionala biobanksrådet, och med stöd 
från Uppsala Biobank, har tagit fram är klart och 
kommer först att införas i Uppsala Örebro 
sjukvårdsregion. 

Information om sjukvårdsintegrerad biobankning 
och de studier som pågår just nu i Uppsala Örebro 
sjukvårdsregion finns här: 
http://www.rbcuppsalaorebro.se/provinsamling/ 

Statistik biobanksavtal under år 2016 

Tabell 1. Ansökningar via multicenterprincipen för Uppsala Örebro Sjukvårdsregion 

2013 2014 2015 2016 
Antal avtal Antal site Antal avtal Antal site Antal avtal Antal site Antal avtal Antal site 

22 102 19   89 26 (82*) 107 20 (56*) 61 

*inklusive kompletteringar  

Tabell 2. Antal ansökningar om befintliga prov, singelcenterstudier eller prov som ej ska 
utlämnas för Uppsala Örebro Sjukvårdsregion  

Landsting/region Avtal 
2013 

Avtal 
2014 

Avtal 
2015 

Avtal 
2016 

Dalarna    25   11   10 21 

Gävleborg   11   16   16 23 

Sörmland   14     8   12 12 

Uppsala   96 101   98 60 

Värmland     9   12   12 10  

Västmanland   16   13     8 8 

Örebro   29   34   29 42 

Totalt antal 200 195 185 176 

För en Nationell sammanställning av Statistik gällande biobanksavtal under år 2016, se 
www.biobanksverige.se under Nyheter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalt biobankscentrum (RBC) 

Uppsala Örebro Sjukvårdsregion 

Postadress: 

Akademiska sjukhuset 

751 85 Uppsala 

Telefon 

018-15 19 32 

018-15 19 31 
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