
Forskare vill få tillgång
till prov

Vilken typ 
av prov?

Nyinsamlade*

Befintliga

Fyll i blankett L1 del 1
(Tillgång till 

provsamling och 
personuppgifter för 

forskning)

START

SLUT
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Ska prov 
utlämnas?

Nej

Multicenter 
eller 

Singelcenter?

Ja

Fyll i blankett L1 del I
(Tillgång till 

provsamling och 
personuppgifter för 

forskning)

Fyll i bilaga L1a 
(Uppgifter om 

befintliga kliniska 
biobanksprov 

patologi och cytologi)

Kliniska 
patologi- och 
cytologiprov

Fyll i bilaga L1b 
(Uppgifter om 

befintliga kliniska 
biobanksprov)

Fyll i bilaga L1c 
(Uppgifter om 

befintliga prov i PKU-
biobanken) 

Övriga biobanksprov
PKU prov

Multicenter Fyll in blankett N1a (Tillgång till 
nyinsamlade biobanksprov vid 

multicenterstudier) och N1b (Bilaga 
- beskrivning av prov regioner och 

ansvariga prövare)

Ansökan om tillgång till nyinsamlade prov
för multicenter som ska utlämnas kan nu 
skickas till aktuellt RBC kontor
(se även M2a Översikt Multicenterprincipen)

Fyll i blankett L2a2 (MTA: Avtal om 
överföring av human biologiskt 

material)

Fyll i blankett L2a3 (MTA: Avtal om 
överföring av human biologiskt 

material)

Fyll även i del II (Avtal om 
utlämnande av prov och 

personuppgift) i blankett L1

Ska prov 
skickas för 

analys inom 
Sverige eller 
utomlands?

Ska prov 
kvarstå i 

biobanken 
eller 

utlämnas?

Kvarstå

Utlämnas

Ansökan om tillgång till befintliga prov eller 
nyinsamlade prov för singelcenter som ska 
kvarstå och skickas för analys utomlands 
eller inom Sverige kan  
nu skickas till aktuell biobank. 

Ansökan om tillgång till befintliga prov som ska 
utlämnas kan skickas till aktuell biobank. 

*Observera att vissa vävnadsprov som är nyinsamlade kan räknas som befintliga prov. Prov som går via patologen och behandlas 
där på samma vis som vårdprov räknas som befintliga prov. I dessa fall behövs någon av bilagorna L1a, L1b eller L1c

Fyll i blankett L1 del I 
och II (Tillgång till 
provsamling och 

personuppgifter för 
forskning)

Singelcenter
Ansökan om tillgång till nyinsamlade prov 
för singelcenter som ska utlämnas kan  
nu skickas till aktuell biobank

Ja 

Ansökan om tillgång till nyinsamlade eller 
befintliga prov  för singelcenter som ska 
kvarstå kan nu skickas till aktuell biobank

Nej

För alla ansökningar, kom ihåg att skicka med 
följande bilagor:

Kopia på underskriven etikansökan
Beslut från Etikprövningsmyndighet (kan kompletteras 
senare)
Patient/Forskningspersonsinformation med samtyckesdel 

Om ansökan avser befintliga prov kom ihåg att även 
bifoga L1a, L1b och/eller L1c 

Vad stämmer in 
på din studie?

Fyll i blankett L2a1 (MTA: Avtal om 
överföring av human biologiskt 

material)

Forskningshuvudman = huvudman för biobank

Forskningshuvudman = svensk region eller svenskt universitet
Forsningshuvudman ≠  huvudman för biobank

Uppdragsforskning. 
En sponsor  med övergripande ansvar för genomförandet


