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Inledning
Denna rapport är en sammanställning av stati-
stik och information för år 2017 inom biobanks-
området i Sverige och i sjukvårdsregionen 
Uppsala Örebro. Rapporten är framtagen av 
Regionalt biobanks centrum (RBC) i Uppsala 
Örebro sjukvårdsregion och flera av underlagen 
är  inhämtade med hjälp av landstingens/regio-
nernas biobankssamordnare. 

Sjukvårdsregionen Uppsala Örebro består av 
sju landsting/regioner, Landstinget Värmland, 
Landstinget Dalarna, Region Örebro län, Lands-
tinget Sörmland, Region Västmanland, Region 
Gävleborg och Region Uppsala. 

Rapporten innehåller bland annat information 
om antalet biobanksavtal, antalet nej-talonger 

(personer som inte vill spara sina prov i bio-
bank), sjukvårdsintigrerad biobankning, pilot-
projektet med Läkemedelsverket och Etikpröv-
ningsnämnderna angående implementering av 
EU-förordning om kliniska läkemedelsprövningar 
mm. Detta är den första versionen av  rapporten 
och syftar bland annat till att fungera som ett 
underlag för framtida statistikrapportering och 
för att bättre kunna göra uppföljningar inom 
biobanksområdet. Den syftar även till att skapa 
medvetenhet kring biobanksarbetet för verk-
samhetschefer och beslutsfattare, akademi och 
företag.

Sonja Eaker Fält, RBC-chef Uppsala Örebro 
 sjukvårdsregion december 2018
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1. Biobanker inom Uppsala Örebro 
sjukvårdsregion
I Uppsala Örebro sjukvårdsregion, omfattande sju 
landsting/regioner, finns totalt 22 biobanker med 
ett landsting/region som huvudman (Tabell 1). 
Sju av dessa är så kallade e-biobanker (i  kursiv 
stil i Tabell 1) som inte innehåller prov utan 
enbart – i spårbarhetssyfte – uppgifter om prov 
tagna för ändamålet forskning och som utläm-
nats till forskningshuvudmannens eller företagets 
biobank. Inom varje biobank finns provsamlingar 
(se beskrivning nedan). Vissa landsting/regioner 
har organiserat alla sina provsamlingar inom en 
biobank, medan andra landsting/regioner har 
fördelat provsamlingarna inom några biobanker. 
Hur landstinget/regionen har organiserat sina 
biobanker beror framförallt på organisatoriska-, 
administrativa- och ledningsfrågor. 

För varje biobank finns det en Biobanksansvarig 
med operativt ansvar för biobanken och i  varje 
landsting/region finns det en funktion kallad 
Biobankssamordnare som på uppdrag av huvud-
mannen samordnar sin respektive huvudmans 
verksamhet gällande biobanksfrågor och också 
svarar på frågor från forskare och provgivare. 
Samordnaren har kontakt med biobanksverk-
samheterna och vid behov med andra funktioner 
inom landstinget/regionen såsom IT, juridik och 
forskning och utveckling (FoU) och ledning. 

I landstingen/regionerna finns också Lokala bio-
banksråd där biobankssamordnaren är samman-
kallande eller föredragande. 

Inom sjukvårdsregionen finns Regionalt bio-
banks centrum (RBC) som är ett sjukvårds-
regionalt kunskapscentrum för alla ingående 
landsting/regioner i sjukvårdsregionen. RBC 
har inte några biobanker men handlägger vissa 
avtal gällande tillgång till prov på fullmakt av 
e-biobanksansvariga. Biobankssamordnarna och 
RBC bildar ett sjukvårdsregionalt biobanksråd 
för samordning gällande exempelvis biobanks-
infrastruktur och biobankslagen.

I Uppsala och Örebro finns universitet med 
medicinsk fakultet och i Uppsala finns även Sci-
LifeLab. I övriga landsting/regioner i sjukvårds-
regionen finns medicinsk forskning vid Centrum 
För Klinisk Forskning varav vissa är knutna till 
ett universitet eller en högskola. Merparten av 
universitetens provsamlingar är förvarade inom 
landstingens/regionernas biobanker. I sjukvårds-
regionen finns 24 biobanker som är registrerade 
vid universitet eller högskolor eller vid privata 
företag, dessa redovisas i Tabell 1 med aktuellt 
biobanksnummer. 
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Landsting/region Antal 
biobanker Biobank typ (IVOs registreringsnummer) 

Ungefärlig 
total om
fattning

Landstinget Dalarna   4 Biobank Dalarna (874), Forskningsprov (873), e-biobank (857) 1 600 000

Region Gävleborg   5 Transplantation, forskning (834), Klinisk prövning (202), Vård 
och behandling (534), Vård och behandling (535), Vård och 
behandling (536), e-biobank (814)

3 025 000

Landstinget Sörmland   4 Biobank Sörmland, förvaltas av Unilab (872), Forskning (583), 
e-biobank (761)

1 000 000

Region Uppsala 2 827, e-biobank (779) 10 000 000

Region Värmland   2 Värmland biobank (924), e-biobank (794) 5 130 000

Region Västmanland   3 Mikrobiologi (84), Patologi (554), Klinisk Kemi (448), e-biobank 
(748)  

3 800 000

Region Örebro län   2 Örebro biobank (454), e-biobank 763 7 982 000

Totalt antal biobanker vid 
landsting/region

22

Universitet/högskola Biobanker innehållande prov för specifikt  forskningsprojekt

Örebro universitet   3 34, 264, 292

Högskolan Dalarna   4 732, 738, 848, 880 

Uppsala universitet   2 543, 633, 

Privata företag

Västmanland   4 442, 511, 831, 836 

Uppsala 13 358, 547, 569, 616, 629, 633, 651, 724, 750, 789, 847, 893, 940

Totalt antal biobanker 
vid universitet/högskola/ 
Privat företag

26

Tabell 1. Registrerade biobanker i sjukvårdsregionen och vid universitet/högskolor samt privata 
företag 2017 med ungefärlig omfattning av prov per landsting/region
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2. Provsamlingar i landstingens/regionens 
biobanker
Varje biobank består av en eller flera prov-
samlingar. Provsamlingarna inom landstingen/
regionerna är ofta mycket omfattande. De 
vanligaste ändamålen till att prov sparas inom 
landstinget/regionen är för ändamålet diagnostik, 
uppföljning och behandling. De största  kliniska 
provsamlingarna finns inom de medicinska 
disciplinerna klinisk patologi (ungefär 90% av 
alla sparade prov) följt av klinisk mikrobiologi. 
Kliniska provsamlingar finns även inom klinisk 
genetik, klinisk kemi, immunologi, transfusion, 
transplantation/IVF och gynekologi/obstetrik. 

Information om prov sparade för vård och 
behandling lagras i landstingens/regionernas 
laboratorieinformationssystem (LIS). Informa-
tionen tillhör patientens journal. 

Inom landsting/region finns även provsamlingar 
sparade för det specifika ändamålet forskning. 
Vissa av dessa provsamlingar kommer enbart 
användas i ett specifikt projekt och tar därefter 
slut eller kastas, medan andra forskningsprov-
samlingar är kopplade till en forskningsinfra-
struktur som innefattar en mer omfattande 
kohort som både innehåller sparade prov samt 
klinisk eller annan relevant information. Flera av 
dem har använt sjukvårdsintegrerad biobankning 

för att samla in prov och tillhörande information 
(se punkt 5). Exempel på sådana kohorter inom 
sjukvårdsregionen finns inom cancerområdet 
(UCAN, Lucas), diabetes (ANDIU), hjärta och kärl 
(SCAPS, SWEDEHEART). Sådana provsamlingar 
kan vara aktuella för forskningssamarbete.

Information om prov sparade för forskning kan 
lagras antingen i ett laboratorieinformations-
system för forskning (ofta kallat LIMS), i ett 
laboratorieinformationssystem får vård (LIS) 
eller i kontorsprogram. Information om prov som 
samlats in med sjukvårdsintegrerad biobankning 
lagras automatiserat i LIMS (se punkt 6).

Mer information om provsamlingar inom lands-
ting/region kan ges av landstingens/regionernas 
biobankssamordnare. Kontaktuppgifter hittas på 
www.biobanksverige.se under Kontakt.
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3. Biobanksavtal 
I Tabell 2 och 3 visas antal biobanskavtal i  Sverige 
som upprättats mellan biobanks ansvarig och 
sökande (akademisk forskare eller läkemedels- 
eller medicintekniskt företag) om tillgång till prov 
för forskning. 

Biobanksavtal enligt multicenter
principen
I Tabell 2 redovisas antal avtal som upprättats 
enligt den s.k. multicenterprincipen i  Sveriges 
sjukvårdsregioner under åren 2013–2017. 
Avtalen avser multicenterstudier med nyin-
samlade prov som utlämnas för forskning via 

en  e-biobank. Statistik över dessa avtal, som 
handläggs och godkänns av RBC, visar att antalet 
avtal och site, vid vilka studierna genomförs, har 
varit tämligen lika under åren 2013–2017 med 
omkring 150 avtal per år. Flest antal handlagda 
avtal har Stockholm Gotlands sjukvårdsregion 
följt av Södra sjukvårdsregionen. Uppsala Örebro 
sjukvårdsregion och Västra Götaland ligger unge-
fär på samma antal. Antal site som varit involve-
rade i de olika avtalen följer ett liknande mönster 
som antalet biobanksavtal. För mer statistik om 
multi center studier i Uppsala Örebro sjukvårds-
region se Figur 1 och 2.
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Tabell 2. Avtal enligt multicenterprincipen per Regionalt biobankscentrum (RBC), avser multicenter-
studier med nyinsamlade prov som utlämnas via e-biobank 

RBC 2013 2014 2015 2016 2017

Avtal Site Avtal Site Avtal Site Avtal Site Avtal Site

Norra 1 6* 1 4 4 17 1 2 3 11

Uppsala Örebro 22 102 19   89 26 107 20 61 25 133**

Stockholm Gotland 73 423* 76 372* 46 193* 69 234 51 215

Sydöstra 9 77 8 37 4 21 10 68 9 60

Västra Götaland 18 104* 16 112 24 115 21 110 26 115

Södra 30 174* 32 128 28 101 33 104 48 105

Totalt antal 153 886 152 742 132 554 154 579 162 639

*Schablon: 2013= (102+77) / (22+9) =5.8.  2014= (370) / (76) =4.9.  2015= (361) / (86) =4.2.  
**exklusive specialstudie i väntan på donation

I Figur 1 redovisas antal biobanksavtal samt 
kompletteringar (tillägg av site eller  motsvarande) 
enligt multicenterprincipen för akademiska (A) 
respektive företagsfinansierade (F) studier. 
 Under år 2017 handlades totalt 25 multicen-
teravtal av RBC i Uppsala Örebro sjukvårdsre-

gion varav 9 finansierades av akademin och 16 
av läkemedelsföretag/CRO, vilket utgör 36 % 
 respektive 64 % (Figur 1). Antal kompletteringar 
till multicenteravtal var 14 stycken under år 2017, 
varav 6 studier var finansierade av akademin 
och 8 studier av läkemedelsföretag/CRO.
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Figur 1. Antal biobanksavtal enligt multicenterprincipen med 
kompletteringar fördelat på finansiering av akademi (A) eller 
läkemedelsföretag/CRO (F)

År Antal A/F Kompletteringar A/F

2017 25 9/16 14 6/8 F
64%

A
36%

I Figur 2 redovisas antalet biobanksavtal enligt 
multicenterprincipen uppdelat på vilken/vilka 
diagnoser som studien har omfattat. Cancer är 
den dominerande diagnosen med 8 studier följt 
av hjärta kärl och diabetes som hade 3 studier 

vardera. Övervikt hade 1 studie liksom reuma-
tid artrit. I området övrigt, som var 9 studier, 
förekom studier inom bl.a. in vitro fertilisering, 
njursjukdom, tarmsjukdomar och uremi.

Figur 2. Antal 
biobanksavtal 
enligt multi center-
principen per 
diagnos
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Biobanksavtal gällande befintliga 
prov, singelcenterstudier och prov 
som inte utlämnas
I Tabell 3 redovisas antal biobanksavtal gällande 
befintliga prov, singelcenteravtal eller prov som 
inte utlämnas under åren 2013–2017. Fram till 
och med år 2015 upprättades ca 800–850 avtal 
per år, men därefter ökade antalet biobanksavtal 
till 1041 upprättade avtal år 2016 och 1095 avtal 
år 2017. I Landstinget Dalarna upprättades 25 

avtal år 2013, men åren därefter sjönk antalet 
avtal något men ökade igen år 2016. I  Region 
Uppsala registrerade 96 avtal år 2013 som 
därefter ökade under åren 2014–2015 men sjönk 
igen år 2016 till 60 avtal. År 2017 upprättades 
totalt 94 biobanksavtal i Region Uppsala följt av 
36 stycken biobanksavtal i Region Örebro län, 19 
i landstinget Dalarna, 17 i Region Västmanland, 
16 i Region Gävleborg, 15 i Region Värmland och 
11 i Landstinget Sörmland. 
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Tabell 3.  Antal avtal för befintliga prov, singelcenter eller prov som ej ska utlämnas per landsting/
region i Sverige under åren 2013–2017

Landsting/region 2013 2014 2015 2016 2017

Jämtland   151     4     6 15 14

Norrbotten   14   11   11 16 9

Västerbotten   43   30   52 72 73

Västernorrland   12     7     6 11 13

Dalarna   25   11   10 21 19

Gävleborg   11   16   165 197 168

Sörmland   14     8   12 12 11

Uppsala   96 101   98 60 949

Värmland     9   12   12 10 15

Västmanland   16   13     8 13 17

Örebro   29   34   29 42 36

Stockholm 1802 162 194 300 250

Gotland     51    51    51 51 0

Västra Götaland   403   534   93 62 99

Jönköping   16   12   10 19 26

Kalmar     9     9     5 8 19

Östergötland   50   55   58 88 63

Blekinge   151   13   11 18 10

Halland   17   16   13 151 7

Kronoberg   23   12   13 16 14

Region Skåne 215 211 1886 2156 290

Totalt antal 854 795 850 1041 1095

1. Uppgift saknades – uppskattning. 2. I Stockholm finns även Sankt Göran, Sankt Erik, Aleris Medilab och Ersta. De är ej medräknade här. 3. Enbart pato-
logen. 4. Alla svarat utom SÄS/Borås. 5. 3 st i SIB. 6. Totalt antal F-ärende inkl. kompletteringar. Gäller biobanksansökan för både nyinsamlat och befintligt 
material, ”Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning”, (dokument L1). 7. Varav 2 st i SIB. 8. Varav 1 st i SIB. 9. Varav 64 befintliga prov och av 
dessa berörde 48 uttag av prov från patologen.
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4. Sammanställning av prov som inte sparas 
vid ändrat samtycke
En patient eller provgivare ska, enligt biobanks-
lagen, samtycka till att prov sparas i en biobank 
och har också rätt att när som helst återta 
ett tidigare givet samtycke. Om personen inte 
samtycker till att spara ett prov, önskar återta 
ett tidigare givet samtycke eller önskar begränsa 
användningen av ett sparat prov ska ett signerat 
dokument om detta (så kallad Nej-talong) skickas 
till det landsting/region där det aktuella provet 
har tagits.  

I Tabell 4 redovisas antal inkomna Nej-talonger 
till landstingen/regionerna per sjukvårdsregion 
för åren 2016 och 2017. I sjukvårdsregi onerna 
Norr, Stockholm och Södra ökade antalet Nej- 
talonger. För sjukvårdsregionen Sydöstra saknas 
uppgift för år 2016. Antalet Nej-talonger för 
PKU-biobanken sjönk från 680 talonger år 2016 
till 349 talonger år 2017. I Uppsala Örebro sjuk-
vårdsregion minskade antalet talonger från 135 
år 2016 till 121 år 2017.  Västra Götaland ligger 
på ungefär på samma antal båda åren, totalt 
drygt 20 talonger. 

Tabell 4. Antal inkomna Nej-talonger per sjukvårdsregion år 2016 och 2017 

Sjukvårdsregion Antal Nejtalonger 2016 Antal Nejtalonger 2017

Norra 30 37

Stockholm 399 402

Sydöstra - 170

Södra 234 249

PKU 680 349

Uppsala Örebro 135 121

Västra Götaland 22 21

Totalt 1 500* 1 349**

* Uppgift saknas från sjukvårdsregionerna Sydöstra, delvis från Uppsala Örebro och Västra Götaland. 
** Uppgift saknas delvis från sjukvårdsregionerna Uppsala Örebro och Västra Götaland. 
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I Tabell 5 redovisas andel Nej-talonger som av-
sett begäran om kassering av prov eller begäran 
om begränsad användning av prov. Begränsad 
användning av prov innebär att provgivaren 
 önskar att prov enbart får användas till  vissa, 
men ej alla, av de tillåtna ändamålen enligt 
biobankslagen (tillåtna ändamål enligt biobanks-
lagen är vård och behandling, forskning, klinisk 
prövning, utbildning, kvalitets- och utvecklings-
arbete). Från tabellen kan man se att av totalt 
1195 Nej-talonger omfattade 961 Nej-talonger 
begäran om kassering och 234 begäran om 
begränsad användning. Dessa Nej-talonger utgör 
därmed 80 % kassering och 20 % begränsad 
användning.

Tabell 5. Vad Nej-talongen har omfattat per sjuk-
vårdsregion år 2017

Sjukvårdsregion Begränsad 
användning Kassering 

Norra 11 26

Stockholm 55 294

Sydöstra 45 125

Södra 27 75

PKU 66 332

Uppsala Örebro 22 99

Västra Götaland 8 10

Totalt: 234* 961*

* Uppgift saknas delvis från sjukvårdsregionerna Uppsala Örebro och Västra 
Götaland.
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5. Sjukvårdintegrerad biobankning
Sjukvårdsintegrerad insamling av vätske baserade 
prov (SIB) innebär att insamling och hantering 
av prov för forskning stödjer sig på befintliga 
strukturer inom den ordinarie sjukvården. Sjuk-
vården har en högkvalitativ långsiktig infrastruk-
tur för insamling och hantering av prov för vård 
som kräver kompetent personal dygnet runt, 
standardisering, spårbarhet och dokumentation. 
Insamlingen sker i enhetlighet med biobanks-
lagen och kan användas i etikgodkända projekt 
med inhämtat samtycke. 

År 2011 utvecklade Uppsala biobank tillsammans 
med klinisk kemi och forskare modellen för SIB 
för forskning och från år 2014 stödjer landstingen/ 
regionerna i Uppsala Örebro sjukvårdsregionen 
SIB genom ett gemensamt IT-stöd/LIMS (se 
punkt 6) via ett beslut i Samverkansnämnden för 

de ingående landstingen/regionerna i sjukvårds-
regionen. År 2015 beslutade SWElife via Vinnova 
att satsa på den sjukvårdsintegrerade biobank-
ningen genom att ge delfinansiering till lands-
ting/regioner som vill införa SIB. RBC Uppsala 
Örebro är i SWElife-projektet ansvarig för både 
den sjukvårdsregionala och nationella samord-
ningen och projektet beräknas pågå under fem 
år (till och med år 2020). Landstingens/regi-
onernas biobankssamordnare är ansvariga för 
samordningen inom respektive landsting/region. 
Sjukvårdsintegrerad biobankning, dvs infrastruk-
tur för insamling och hantering av vätskebase-
rade prov, finns i dagsläget i Uppsala, Örebro, 
Karlstad, Gävle, Falun, Västerås och Karlskoga. 
I Figur 3 redovisas antal studier som samlar 
forsknings prov via SIB för åren 2015–2017. 
 Falun har startat studier i SIB under 2018.
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Figur 3. Antal studier som samlar forskningsprov via SIB per landsting/region där modellen finns införd.
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6. Sjukvårdsregionalt införande av laboratorie
informationssystem för forskning (LIMS)
Anskaffning och införande av ett gemensamt 
LIMS för biobanksändamål inom sjukvårds-
regionen Uppsala Örebro har, i enlighet med 
Samverkans nämndens beslut, genomförts. 
Sam verkans avtal och Personuppgifts-biträdes-
avtal (PuB-avtal) är upprättade. En drifts- och 
förvaltningsplan är framtagen av RBC Uppsala 
Örebro och representanter från sjukvårds-
regionens landsting/regioner. Därutöver finns 
en förvaltningsgrupp med representanter från 
landstingen/ regionerna. Förvaltningsgruppens 

ansvar och syfte är att bland annat att gemen-
samt ställa krav och prioritera ärenden till 
utvecklingsgruppen angående vilken utveckling 
som önskas i LIMS för att tillgodose allas önske-
mål i relation till de resurser som finns. Uppsala 
biobank utvecklar LIMS’et på uppdrag av RBC 
och drift hanteras av Karolinska Institutet (KI) 
och Stockholms läns landsting (SLL) via KI. 
I dagsläget finns LIMS infört i alla landsting/
regioner i sjukvårdsregionen utom i Landstinget 
Sörmland.

7. Webapplikationen AliBi 
I den sjukvårdsintegrerade biobankningen 
(SIB), beskrivet ovan, ingår ett moment att via 
alikvoteringsrobot eller manuell pipettering dela 
upp primärprovet från provgivaren i ett antal 
alikvoter (portioner) och placera dem i rör på 
en platta. Information om prov från robot eller 
manuell pipettering ges i form av en csv-fil som 
läses in i LIMS-systemet för att återspegla alla 
alikvoters rörposition i plattan samt koppling till 
primär provet. När en alikvoteringsrobot används 
genereras automatiskt en fil med denna informa-
tion. I de fall manuell pipettering används behövs 

ett stöd i form av webbapplikationen AliBi som 
kan generera filer i samma format som roboten. 
Webbapplikation har tagits fram på beställning av 
RBC som också har uppdraget att förvalta och 
utveckla applikationen i samarbete med Uppsala 
biobank. 
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8. Pilot inför EUförordningen om kliniska 
läkemedelsprövningar
Syftet med Förordning (EU) 536/2014 om kliniska 
prövningar av humanläkemedel är att förenkla och 
harmonisera utredning och tillstånds för farandet 
av kliniska läkemedelsprövningar samt  förkorta 
utredningstiderna inom EU. Förord ningen er-
sätter nationell lagstiftning på  området och 
gäller både kommersiella och icke- kommersiella 
(akademiska) kliniska prövningar. Förordningen 
träder i kraft när EU-portalen, där ansökningar 
ska skickas in, har uppnått full funktionalitet. 
Med bakgrund av detta har regeringen gett ett 
uppdrag till Läkemedelsverket och de Regio-
nala etikprövningsnämnderna att gemensamt 
ta fram strukturer och samarbetsformer för 
att säkerställa att beslut om tillstånd ska kunna 
ske enligt EU-förordningen. Läkemedelsverket 
och de Regionala etikprövningsnämderna har 
därmed initierat ett gemensamt pilotprojekt där 
Läke medels verket, alla Regionala etikprövnings-
nämnder, samtliga RBC samt Strålskydds-
myndigheten ingår. 

I pilotprojektet, som leds av Läkemedelsverket, 
testas kommunikation och samordning mellan 
de ingående aktörerna för att förbereda inför 
den gemensamma processen som kommer att 
införas när den nya EU-förordningen träder i 
kraft. I pilotprocessen för hantering av ansök-
ningar om kliniska prövningar skickas alla 
ansökningshandlingar, inklusive biobanksansökan 
in till Läke medels verket. Handläggande RBC gör 
en administrativ granskning av biobanks ansökan 
och begär kompletteringar av sökande om det 
är nödvändigt. Sökande får en möjlighet att 
komplet tera och svara på frågor från  samtliga 
aktörer och därefter får sökande beslut från 
Läkemedelsverket och Regional etikprövnings-
nämnd. När dessa godkännande finns på plats 
skickas biobanksansökan in för beslut till respek-
tive biobanksansvarig eller RBC. Till dags dato 
har 12 kliniska läkemedelsprövningar inkluderats 
i pilotprojektet. Pilotprojektet kommer att fortgå 
tills EU-förordningen träder i kraft, vilket förvän-
tas ske någon gång under 2019–2020. 
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9. Gemensam granskningsrutin vid 
biobanksansökningar om befintliga prov
Sedan år 2016 utvärderar RBC tillsammans med 
landstingens/regionernas biobankssamordnare 
en ny rutin för att underlätta biobanksansökan 
om tillgång till befintliga prov i multicenter studier. 
Hittills har fem avtal granskats av RBC i Uppsala 
Örebro sjukvårdsregion. Rutinen är framtagen 
för att underlätta och snabba på processen för 
tillgång till befintliga prov från flera biobanker. 

Innan beslut om tillgång till prov ges av bio-
banks ansvarig sker alltid en administrativ 
granskning. Den administrativa granskningen 
omfattar en kontroll av att 1) biobanksansökan är 
komplett inklusive att alla bilagor finns med och i 
aktuell version, 2) information om prov i etik-
ansökan stämmer med det forsknings personen 
informeras om, 3) information om prov i etik-
ansökan och forskningspersoninformationen 
överensstämmer med det som ingår i bio banks-
ansökan. Den administrativa granskningen vid 
ansökningar om befintliga prov hanteras vanligen 
av landstingets/regionens biobankssamordnare. 
Detta innebär att vid multicenterstudier som om-
fattar befintliga prov, dvs där biobanks ansökan 
skickas till flera landsting/regioner, granskas 
ansökan av flera biobankssamordnare. För att 
undersöka om processen kan snabbas på och 

om dubbelarbete kan undvikas har biobanks-
samordnarna tillsammans med RBC arbetat fram 
ett förslag på en gemensam granskningsrutin 
som nu pilottestas. 

Den gemensamma granskningsrutinen innebär 
att biobanksavtalet granskas administrativt av 
ett RBC. Efter granskningen skickas avtalen till 
berörda biobanksamordnare för ordinarie fort-
satt hantering. Rutinen säkerställer en samlad 
granskning av avtalet som därmed också un-
derlättar för biobanksamordnarna. Gransknings-
rutinen marknadsförs kontinuerligt och om den 
visar sig vara efterfrågad kan den bli en perma-
nent del av RBCs uppgifter.
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10. Biobanksutbildningar
Sedan år 2015 har det i Uppsala Örebro sjuk-
vårdsregion genomförts 3 biobanksutbildningar 
varav 1 nationell och 2 sjukvårdsregionala. Den 
nationella biobanksutbildningen, med mer än 100 
deltagare, anordnades av dåvarande Natio nellt 
Biobanksråd (NBR) som idag övergått i Biobank 
Sverige. Utbildningen fokuserade på biobanks-
lagen och tillgång till prov för forskning. De två 
sjukvårdregionala utbildningarna har genomförts 
av RBC i samarbete med Uppsala Biobank år 
2016 och 2017. Utbildningsdagarna har  varit 
välbesökta av framförallt av personal inom sjuk-
vårdssektorn men även från uni versitet, indu-
strin och med patientmedverkan. Under 2017 
var utbildningen under två dagar med fokus på 
biobankslagen och utredningen kring denna samt 
andra angränsande lagar som etikprövnings-
lagen, EU-förordningen om kliniska läkemedels-
prövningar och dataskyddsförordningen med 
förkortningen GDPR (General Data Protection 
Regulation). Dessutom genomfördes en work-
shop med fokus på att orientera sig och hitta på 
Biobanksveriges hemsida. Information om kom-
mande utbildningar, lokala, sjukvårdregionala och 
nationella, kan hittas på www.biobanksverige.se. 
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Regionalt biobankscentrum (RBC)
Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Postadress. Regionalt biobankscentrum, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Besöksadress. Dag Hammarskjölds väg 54 A, 751 83 Uppsala

Telefon. 018-15 19 32, 018-15 19 31
Epost. rbc@rbcuppsalaorebro.se



24

rbcuppsalaorebro.se

18
-1

78
7.

   
Fo

rm
 o

ch
 la

yo
ut

: B
yr

å4
, U

pp
sa

la
 2

01
8.


	Inledning
	1. Biobanker inom Uppsala Örebro sjukvårdsregion
	2. Provsamlingar i landstingens/regionens biobanker
	3. Biobanksavtal 
	4. Sammanställning av prov som inte sparas vid ändrat samtycke
	5. Sjukvårdintegrerad biobankning
	6. Sjukvårdsregionalt införande av laboratorieinformationssystem för forskning (LIMS)
	7. Webapplikationen AliBi 
	8. Pilot inför EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar
	9. Gemensam granskningsrutin vid biobanksansökningar om befintliga prov
	10. Biobanksutbildningar

