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Nyheter
FRÅN BIOBANK SVERIGE,  juni 2021. #28

Ny IT-enhet ska förbättra det svenska 
biobanksregistret 
Det svenska biobanksregistret (SBR) även kallat nationella biobanksregistret (NBR) är regionernas gemen-
samma register för alla sparade biobanksprov tagna inom Sveriges regioner. Driften av registret har tidigare 
hanterats genom företaget Inera AB men kommer från och med 1 juli 2021 istället att skötas av Biobank 
Sveriges nya IT-enhet (Biobank Sverige IT), organisatoriskt placerad inom Uppsala Biobank.
  
Mycket av det som hittills har gjorts av IT-enheten 
har handlat om att se över, utvärdera och förbättra det 
nuvarande SBR-systemet inklusive dess grundkod, som 
påverkar både hanteringen och de löpande kostnaderna, 
något som varit viktigt att åtgärda. 

– Grundversionen som vi tar fram ska egentligen mot-
svara det man idag arbetar med i SBR. Samtidigt vill 
vi ha ett system med minsta möjliga förvaltning och 
support, för det är oftast där som kostnader kan upp stå 
eller också användarproblem, säger Peter Hedman, chef 
för den nya IT-enheten. 

Biobanksregistret är till för att underlätta den admini-
stration som biobankslagen ger upphov till, bland annat 
att förenkla möjligheten att genomföra medborgarens 
rätt att spåra prov och hantera samtyckesbegränsningar. 
Registret kan även användas till att söka efter prov som 
kan vara till nytta för forskning. Syftet med att Biobank 
Sverige tar över driften men också ansvaret, är för att lätt-
are kunna utveckla dagens system utifrån biobankernas 
gemensamma behov, något som Sonja Eaker, ordförande 
beredningsgruppen för Biobank Sverige, är tydlig med: 
– Ett gemensamt IT-stöd över bevarade prov är en 

av grundförutsättningarna för regionerna och för en 
svensk biobanksinfrastruktur. När vi kommit lite längre 
 kommer registret vara en otroligt viktig resurs både för 
forskning och kvalitetsarbete. 

Nya och bättre förutsättningar 
När det nya biobanksregistret lanseras i juli kommer 
den nya IT-enheten utöver biobanksregistret att arbeta 
också med andra nationella utvecklingsprojekt inom 
IT,  förvaltning av IT-system och support av IT-system 
 baserat på behoven inom ramen för Biobank Sverige. 

– Vi får de bästa förutsättningarna för att bygga upp en 
transparent och kostnadseffektiv verksamhet med hög 
 kompetens på området, där utvecklingen kan styras av verk-
samheternas behov och kvalitet, konstaterar Sonja Eaker. 

– Vi kommer att ha helt andra förutsättningar när vi 
nu kan ha en egen utvecklingsenhet. Om vi sedan med 
lösningar kan visa vad som går att göra, då hoppas jag att 
det kommer in lite bra idéer, goda idéer och kanske rent 
av lite galna idéer också för där brukar det ofta finnas en 
kärna till innovation, säger Peter Hedman. 

http://biobanksverige.se
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Nytt projekt ska förenkla ansökan vid 
kliniska prövningar
Genom stöd från Vinnova ska Biobank Sverige utveckla en digital infrastruktur för att förenkla och 
 tidsoptimera ansökningsprocessen när biobanksprov ingår i en klinisk läkemedelsprövning. Arbetet görs  
i nära samarbete med Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

I januari 2022 börjar förordningen om kliniska pröv-
ningar av läkemedel (EU nr 536/2014) tillämpas. För-
ordningen reglerar ett nytt samarbete mellan medlems-
länderna i EU och ska underlätta för den som vill 
genomföra en klinisk prövning i ett eller flera EU-länder. 
En fördel är att den som vill starta en klinisk prövning 
endast behöver skicka in en ansökan via en EU-gemen-
sam webbportal. Efter inkommen ansökan bedömer de 
deltagande europeiska länderna ansökan i ett gemensamt 
granskningsförfarande. Den europeiska läkemedels-
myndigheten (EMA) utvecklar och driver webbportalen.

För att starta en klinisk prövning i Sverige krävs idag ett 
tillstånd av Läkemedelsverket och ett godkännande från 
Etikprövningsmyndigheten. Om studien omfattar prov, 
något som är vanligt i kliniska prövningar av läkemedel, 
krävs även en godkänd biobanksansökan. För Sveriges 
del innebär detta en stor utmaning eftersom ansökning-
arna till Läkemedelsverket, Etikprövningsmyndigheten 
och biobank/regionalt biobankscentrum hanteras i tre 
 sepa rata ansökningsprocesser. Biobanksansökan kan 
dessutom godkännas först efter beslut från Läkemedels-
verket och Etikprövningsmyndigheten. I praktiken kan 
detta medföra stora risker för förseningar då biobanks-
ansökningar inte hanteras i den EU-gemensamma 
webbportalen.

Biobank Sverige möter dessa utmaningar i ett nytt 
projekt som möjliggörs av 14,9 miljoner kronor från 
Vinnova under 2021–2024. För att undvika en försenad 
studiestart i Sverige och därmed öka möjligheterna att 
kliniska prövningar förläggs i landet, planeras förhands-
granskning av biobanksansökan i en parallell process till 
den bedömning som utförs av Läkemedelsverket och 
Etikprövningsmyndigheten. Målet är att förenkla ansök-
ningsprocessen för kliniska prövningar i Sverige genom 
en samordnad process och ett nytt IT-system. 

– Sveriges biobanker är en unik resurs i kliniska 
 prövningar, i Sverige och internationellt. Vi är glada att 
kunna bidra till en infrastruktur som tillåter en effektiv 
EU-anpassad ansökningsprocess och öppnar upp för att 
fler kliniska studier förläggs i Sverige. Den blir en viktig 
pusselbit i Sveriges framtid som ledande life science nation, 
säger Lars Hammarström, avdelningschef på Vinnova.

Sonja Eaker, ordförande beredningsgruppen Biobank 
Sverige, kommenterade nyheten:
– Vi är mycket glada för detta anslag och övertygade om 
att ett parallellt tillståndsförfarande i nära samarbete med 
Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten inte 
bara kommer leda till hög kvalitet på granskningen utan 
också att Sverige kommer förbli ett konkurrenskraftigt 
land att förlägga kliniska prövningar i.
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Digitalisering ska säkra PKU-biobankens 
framtid
PKU-biobanken moderniseras för att säkra den nationella biobankens framtid och skapa goda förutsättning-
ar för vård, forskning och utveckling. Med medel från Vinnova pågår just nu ett omfattande arbete med att 
digitalisera den provdata som finns i PKU-biobanken. PKU-biobanken är Sveriges enda nationella biobank 
och innehåller nästan fem miljoner sparade prov från barn födda 1975 eller senare. 

Provdata insamlade januari 1975 fram till oktober 2005 
finns enbart som papper. Det motsvarar 65 procent av 
totala antalet individer med prov i PKU-biobanken. 

– Det är tre miljoner PKU-remisser som ska digitali seras. 
I april hade vi digitaliserat mer än ett års provdata. PKU- 
biobanken är en fantastisk resurs som skulle kunna användas 
mycket mer om det fanns en bättre infrastruktur. Det kan ta 
upp emot en timme att plocka fram ett enda prov. Det inne-
bär att möjligheten att ge service till större forsknings studier 
är väldigt begränsad, säger Lene  Sörensen,  biträdande 
biobanksansvarig för PKU-biobanken.

– Vinsterna med att digitalisera provsamlingen är många. 
Provmaterialet säkras och blir sökbart i en databas. Som 
det ser ut i dag kan provmaterialet i papper råka förstöras 
eller försvinna. Databasen ökar tillgängligheten och gör 
att det går snabbare att ta fram och lämna ut uppgifter 
om prov. I framtiden hoppas vi kunna lämna ut data 
 istället för prov. Analysen görs en gång och informa-
tionen om provet finns kvar för alltid, fortsätter Lene 
Sörensen.

Provtagning erbjuds på alla nyfödda barn 
PKU-provet tas på alla nyfödda barn i Sverige för att 
 undersöka 25 sällsynta medfödda sjukdomar. Provet 
ska tas så fort som möjligt efter 48 timmars ålder. Av 
de drygt 115 000 barn som föds i Sverige varje år är det 
cirka 100 barn som har någon av sjukdomarna. 

– Gemensamt för de sjukdomar som screenas är att 
alla är väldigt ovanliga. De nyfödda som har någon av 
sjukdomarna är också ofta symtomfria vid det tillfället 
som PKU-provet tas. En tidig upptäckt och behandling 
minskar risken att barn utvecklar symtom senare, får 
svåra handikapp eller blir så sjuka att de dör, berättar 
Lene Sörensen. 

Den enda nationella biobanken
Efter genomförd analys av PKU-provet och samtycke 
från vårdnadshavare lagras provet i den nationella 
PKU-biobanken på Karolinska Universitetslaboratoriet 
i Region Stockholm. Alla PKU-prov som tas i Sverige 
förvaras i PKU-biobanken. Biobanken innehåller nästan 

fem miljoner sparade prov och växer med drygt 100 000 
prov per år. 

Provsamlingen är oerhört viktig för att tidigt kunna 
 diagnostisera och förebygga sjukdom och som en resurs 
för forskning. Forskning på biobanksprov bidrar bland 
annat till ökad kunskap om hur sjukdomar uppkom-
mer och kan förebyggas samt till förbättrad diagnostik, 
behandling och överlevnad vid sjukdom.

Ett betydelsefullt samarbete
Lene Sörensen berättar att Biobank Sverige har varit en 
jätteviktig samarbetspart som gjort att arbetet med att 
modernisera PKU-biobanken har kommit så långt. 

– Biobank Sverige satsade resurser på att ta fram en behov-
sanalys som vi sedan tillsammans använde som underlag 
för ansökan om medel. Dessutom arrangerade Biobank 
Sverige ett studiebesök till PKU-biobanken i Danmark.

I Sverige har inte ens en promille av alla prov i den 
 svenska PKU-biobanken någon gång använts i forsknings-
studier, jämfört med 38 procent av alla prov i den danska 
PKU-biobanken (estimering från 2018). Danmark 
har lagt stora resurser på sin PKU-biobank, både vad 
 gäller modernisering av infrastrukturen och bemanning. 
Samtliga prov är inskannade och digitaliserade vilket ger 
fullständig spårbarhet. Uttagen görs effektivt tack vare att 
en stor mängd prov finns i helautomatiserade frysar. 

– Det var värdefull för oss att med egna ögon få se 
och diskutera framtida möjligheter med personalen på 
PKU-biobanken i Danmark, avslutar Lene Sörensen.
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Förstudie erbjuder möjlighet till  
digital signering
Med anledning av en stor 
 efter frå gan på digitala alternativ  
för att sig nera avtal och  ansökningar 
för biobankning har en förstudie 
inom Biobank Sverige resulterat i  
en möjlig lösning som redan 
användsinomfleraregioner.

En stor del av arbetet inom dagens 
 bio banker sker genom manuell 
 hantering, vilket är tidsödslande och 
påverkar handläggningsprocesserna. 
Med anledning av detta startades 2020 
en förstudie inom Biobank Sverige 
med tydligt direktiv om att digitalisera 
arbetsprocesser som kräver manuell 
 underskrift. Fördelarna ansågs vara 
många, däribland en förhöjd användar-
upplevelse men också ökad säkerhet, 
hållbarhet och effektivitet.

Förstudien har nu resulterat i en före-
slagen lösning i form av Adobe Sign, en 
molnbaserad e-signaturtjänst som gör 
det möjligt för användaren att skicka, 
signera, spåra och hantera signatur-
processer med en webbläsare eller mobil 
enhet.

Viktigt att känna till är att det finns en 
begränsning gällande vilken typ av dokument som kan 
signeras. Begränsningarna beror på att lösningen har en 
låg säkerhetsklassning som gör att signering kan genom-
föras men inte fungerar för känsligare uppgifter som 
personnummer. Idag kan biobankerna använda lösningen 
för att genomföra digitala underskrifter av följande:
• Biobanksavtal: L1, L1a (L1b och L1c signeras enbart 

av biobanken – lägre komplexitet)
• Biobanksavtal enligt multicenterprincipen: N1a,  

N2, N4
• MTA: L2a1, L2a2, L2a3

Regionala bestämmelser kan påverka 
 användning
För regioner som är intresserade av Adobe Sign är det 
viktigt att komma ihåg att även om denna lösning är 
möjlig, måste varje enskild region stämma av förut-
sättningarna med respektive jurist och/eller ansvariga för 

arkiv-klassificering och arkivering. Det finns heller inget 
stöd idag för diarieföring eller liknande utan lösningen 
gäller endast själva möjligheten till digital signering där 
eventuell installation/integrering eller tekniskt stöd måste 
ske på regional nivå.

Idag kan digital signering hanteras av RBC Mellan-
sverige, Uppsala Biobank, Stockholms Medicin-
ska  Biobank/RBC Stockholm-Gotland, Värmlands 
 Biobank och Region Skånes Biobank/RBC Syd med 
för hoppningen att fler biobanker inom regionerna har 
möjlighet att ansluta framöver.

För frågor om förstudien eller e-signeringen, kontakta 
Krister Petersen krister.petersen@rbcmellansverige.se , 
RBC Mellansverige eller Nosrat Shahsavar  
nosrat.shahsavar@regionostergotland.se, RBC Sydöstra.

mailto:krister.petersen@rbcmellansverige.se
mailto:?subject=
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“Synlighet för våra provsamlingar 
medför ökade möjligheter”
Biobank Sverige har mött Tobias Sjöblom som förklarar fördelarna med forskningsinfrastrukturen  
BBMRI-ERIC, vad Finland gör så bra inom biobankning och utmaningarna med internationell samverkan. 

I sin roll som professor men också prefekt för  Institutionen 
för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala 
univer sitet, har Tobias Sjöblom en lång erfarenhet av 
 internationell samverkan och forskning. Som verksam 
inom  Biobank Sverige delar han med sig av sina tankar i 
en längre intervju. 

BBMRI-ERICs tidigare generaldirektör Erik Stein-
felder, beskrev nyligen biobankerna som dolda, hur 
upplever du biobankers synlighet idag? 
– Det finns olika sätt att se på biobanker i olika delar av 
Europa. I de länder där biobankning har lägre förtroende 
bland befolkningen ligger fokus på att lyfta fram säker-
heten. I Sverige har vi en större tillit till våra myndigheter 
och vi är mer positivt inställda till att lämna prov, både 
för vård och forskning men också till att delta i medi-
cinska forskningsstudier generellt.  

Finns det något vi i Sverige skulle kunna göra bättre? 
– Vi behöver en ny biobankslag i linje med det 
utrednings förslag som ligger. Sedan kan vi alltid vara mer 
synliga men det viktigaste är att de som vill ge prov får 
den information som de behöver men också att de som 
använder prov förstår hur de ska kunna göra det. Här 
 behöver vi förenkla den omfattande dokumenthantering-
en som finns idag. Användarna behöver prov med till-
hörande data av olika slag, och den kopplingen behöver 
underlättas juridiskt och praktiskt. 

Sverige representeras internationellt i BBMRI-ERIC 
genom Biobank Sverige. Vad ser du för vinster med det? 
– Det sker ett gemensamt arbete inom provkvalité 
och standardisering som är värdefullt. BBMRI är även 
biobanksvärldens röst gentemot EU-kommissionen och 
direktoraten. Infrastrukturen tillhandahåller dessutom 
en gemensam provsamlingskatalog och går nu vidare för 
att skapa sökbarhet på provnivå i europeiska biobanker 
genom IT-lösningar. Synlighet för våra provsamlingar 
medför ökade möjligheter att medverka i europeiska 
forskningsprojekt. 

Covid-19 har enligt många möjliggjort nya sam-
arbeten internationellt. Upplever du en skillnad där 
jämfört med situationen före pandemin?
– Det är ibland svårt att samverka internationellt runt 
fysiska prov, exempelvis har varje europeiskt land sin 
egen lagstiftning inom det här området. Samverkan kring 
data är oftast enklare att genomföra, och i samband med 
covid-19 finns det tydliga krav och behov av samarbete 
vilket katalyserar utveckling i området. Vi går mot en tid 
där analyser av prov görs lokalt men ingår i ett globalt 
forskningssammanhang. 

Är det egentligen data och möjligheten att dela data 
med andra länder som är mest intressant för Sverige? 
– Finland är ett föregångsland som har kommit mycket 
längre i att ha gemensam syn såväl som  genomförande 
kring prov och data. De kan gemensamt interagera 
med externa aktörer som företag eller forskare i andra 
 länder och har en mycket mer sammanhållen  struktur 
på det  viset. För att Sverige ska kunna återta mark 
inter nationellt är det viktigt att ha bra lagstiftning och 
nationella strukturer, både när det gäller prov och den 
forsknings data som genereras ur prov.

Om du får blicka framåt några år, vad skulle du vilja 
se från Biobank Sverige? 
– Att tydliga förbättringar för våra användare leder till en 
ökad användning av prov för forskning, vilket i sin tur 
leder till framsteg inom forskning, vård och innovation. 
Jag vill att de stora gemensamma strukturella projekten 
som det svenska biobanksregistret (SBR/NBR) och andra 
projekt som underlättar uttagstöd och harmonisering 
är genomförda 2024. Jag hoppas att vi kan lämna över 
något färdigt sett till dagens förutsättningar. Vi kan dock 
först komma dit när vi har gjort det arbetet som idag 
pågår inom Biobank Sverige.
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Samarbetet avgörande inom 
SCAPIS genetik
The Swedish Cardiopulmonary bioimage study (SCAPIS) är en nationell populationsbaserad kohort som 
 syftar till att studera kardiovaskulära sjukdomar och kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD). Med sina 
30 000 deltagare i åldrarna 50-64 år är SCAPIS ett världsunikt projekt och den hittills största populations-
baserade studien i Sverige inom hjärta, kärl och lungor.

Studien, som är indelad i flera delar, innefattar bland 
annat ”Scapis Genetik”, ett delprojekt med syfte att 
genotypa hela provsamlingen. Karolinska Institutets 
biobank (KIBB) har uppdraget att extrahera DNA för 
alla individerna i studien men också att förvara det extra-
herade DNA:t och de återstående blodproven för de prov 
som ingår i detta delprojekt.  

Eftersom proverna i studien är distribuerade på sex sjuk-
vårdsregioner, i sex olika biobanker, krävdes noggrann 
 planering, IT-utveckling och samordning för att få allt att 
gå ihop. 

– De största utmaningarna var att de medverkande bio-
bankerna har olika rörtyp samt olika streckkodsformat. 
Det fanns också regulatoriska utmaningar men dessa 
löstes genom ett bra samarbete inom Biobank Sverige. I 
dagsläget är cirka 40% av proven extraherade och skick-
ade till SciLifeLab för genotypning. Det som har varit 
direkt avgörande i den här processen är dels vårt interna 
samarbete på KIBB men också ett tätt samarbete med 
SciLifeLab, SCAPIS och Biobank Sverige, säger Sanela 
Kjellqvist, chef för IT och kundrelationer vid KIBB. 

Nationell samordning ska underlätta  
utplock av vätskebaserade prov 
BiobankSverigeerbjudersedanfleraårtillbakarådgivningsamtstödvidplaneringochgenomförandetill
forskningsstudier med nationell insamling av vätskebaserade prov. Proven förvaras i olika regioner och är 
insamlade i olika volymer och format. Prov och tillhörande data är registrerade i olika typer av IT-system. 
Skillnaderna gör att utplock av prov ur dessa provsamlingar är en utmaning för biobanker och forskare.

För att nationella utplock ska kunna göras på ett så effek-
tivt sätt som möjligt behövs nationell samordning, något 
som projektet ”Pilotprojekt för samordning av nationella 
uttag/utplock vätskebaserade prov” arbetar med. Projek-
tet fokuserar på de operativa processerna vid utplock av 
biobanksprov. Konkret handlar det om att utveckla och 
implementera nationellt samordnade processer för ut-
plock av prov samt förbättra samarbete och koordinering 
mellan biobanker, forskare och analyserande laboratorier. 
Målet är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna 
leverera prov från nationella provsamlingar till forskning. 

– Projektet har under våren 2021 identifierat vilka 
utmaningar som behöver hanteras och har tagit fram ett 
förslag på en modell för ökat samarbete kring nationella 
utplock inom infrastrukturen Biobank Sverige. Förslaget 
innehåller åtgärder för att minska antalet initiala kon-
takter som forskare måste ta. En tydlig väg in vid för-
frågningar om utplock i biobanker föreslås. Dessutom 
har en checklista att använda som mall för att kommu-
nicera detaljer kring utplock samt en guide till beställare 
av prov tagits fram, säger projektledare Anna Pedersen 

– Implementeringen av den nationella modellen för 
utplock i de lokala biobankerna påbörjas i höst. Projektet 
har även identifierat att en ökad koordinering mellan de 
operativa och regulatoriska delarna i en biobanksprocess 
skapar effektivare nationella utplock. Förslaget innehåll-
er därför åtgärder som syftar till att underlätta för det 
regulatoriska och operativa arbetet att gå i takt, avslutar 
Anna Pedersen.
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Vårmöte Patologi & Cytologi 2021
Till årets vårmöte för patologi & cytologi var Biobank Sverige inbjudna för att tala om ”Biobank – Hur 
främjar vi forskning?”. Under mötet belyste vi några förbättringsområden, exempelvis att underlätta för att 
verksamheterna kan få kostnadstäckning för forskningsservice, att få förenklade, samordnade och harmo-
niserade processer gällande tillståndsansökningar men också möjligheten att bygga upp ett register för att 
hitta bevarade prov. Vi talade också om vikten av att hitta lösningar för att korta ner tiden för administration.

Presentationen inleddes med att Sonja Eaker, ordfö-
rande beredningsgruppen Biobank Sverige, gav en 
 övergripande bild och berättade om Biobank Sveriges 
uppdrag, hur vi arbetar och är organiserade samt hur 
vårt arbete är reglerat och finansierat. Hon informerade 
även om  aktualiteter som arbetet med en ny biobankslag, 
kostnads kalkylprojektet, förenkling av mallarna och 
pågående harmonisering av handläggningen.

Gunilla Bergström, RBC chef sydöstra sjukvårdsregionen 
informerade sedan om förändringar i tillståndsför farande 
för kliniska prövningar med anledning av den nya 
EU-förordningen. Fokus lades på hur biobanksansökan 
ska komma in i processen och samarbetet med patolog -
föreningen för att skapa rutiner för generell rimlighets-
bedömning av patolog när befintliga prov ingår i den 
kliniska prövningen.

Något annat som lyftes fram var det svenska biobanks-
registret (SBR) där Hanna Fransson, produktägare, 
beskrev arbetet med nyutveckling och statusen idag. Hon 
gav även en bakgrund till projektet och betonade det 
värde som skapas genom ett SBR med många  anslutna 

biobanker. Hanna visade också exempel på listvyer 
från systemet och beskrev inloggningsprocessen och 
behörighets nivåer.

Jerker Green, nationell verksamhets/IT-strateg Biobank 
Sverige berättade om möjligheten till processoptime-
ring vid uttag av prov. Han redovisade bland annat 
 resultatet från en undersökning gällande tiden det tar att 
plocka fram prov för forskning då processen inte stöds 
av funktio nalitet i nuvarande LIS. Det blev också en 
genomgång av identifierade funktioner som saknas, vilka 
problem detta medför och även förslag till lösningar för 
att underlätta för patologiverksamheter. Konsekvenserna 
för verksamheterna var också något som belystes innan 
Jerker avslutade med att beskriva sitt uppdrag, där han 
samlat in önskemål och problemformuleringar från 
användare, kontaktat LIS-leverantörer och efterfrågat 
offerter på lösningar av utvalda processer samt analyserat 
kostnader i relation till nytta.

Biobank Sveriges presentationer togs emot väldigt 
 positivt och vi ser fram emot en fortsatt dialog och 
 samverkan
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Biobank Sverige på Europe Biobank 
Week 2021
Den europeiska biobankskonferensen Europe Biobank Week äger rum mellan 8 och 10 november. 
Liksom förra året är konferensen helt digital. Planeringen för Biobank Sveriges deltagande är i full 
gångochflerdetaljerkommerlängrefram.Besökkonferensenswebbplatseuropebiobankweek.eu 
förmerinformationominnehåll,slutdatumförattskickainabstractsochanmälan. 

Save the Date! 
Välkommen till Nordic Biobank  
Conference 2022

Kontakt:  
Konferenssekretariat: Meetx, Göteborg, 
biobank@meetx.se 
Konferenskoordinator: Pia Wicklund,  
Biobank Väst, Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset, pia.wicklund@vgregion.se

För första gången anordnas en 
 nordisk biobankskonferens.  Dagarna 
ger deltagarna från de nordiska 
 länderna en möjlighet att utbyta 
 kunskap, etablera nätverk och stär-
ka det nordiska samarbetet inom 
 biobankning. 

När: 8–10 mars 2022 
Var: Svenska Mässan, Göteborg

Boka in dagarna redan nu och ta  löpande 
del av information på  konferensen webb-
plats biobanksverige.se/nbc.  Registrering 
och Call for Abstract öppnar den  
1 september 2021.
 
Konferensen arrangeras gemensamt av de nordiska 
länderna Danmark, Finland, Island, Norge och  Sverige. 
Biobank Sverige är värd för konferensen med lokal 
 projektledning av Biobank Väst.

Vi följer noggrant utvecklingen av covid-19 och anpassar oss 
efter myndigheternas rekommendationer.

https://europebiobankweek.eu/
mailto:biobank@meetx.se
mailto:pia.wicklund@vgregion.se
https://biobanksverige.se/nbc/
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Notiser
Status: Biobankning av covid-19 prov med stöd av Vetenskapsrådet
Under 2020 tilldelades Biobank Sverige 10 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att finansiera en covid-19-biobank 
inom hälso- och sjukvårdsregionerna. En arbetsgrupp inom Biobank Sverige delade upp tilldelningen i två omgångar. 
Under första omgången fördelades cirka 4,7 miljoner kronor i 17 av 21 regioner vilket omfattade bevarande av cirka  
30 000 biobanksprov. Tilldelning av omgång 2 pågår. SciLifeLab i samarbete med Biobank Sverige har tagit fram porta-
len biobanks.covid19dataportal.se där provsamlingar relaterade till covid-19 görs tillgängliga.

Nyheter dokument
• L1, N1a, N3a har fått ett nytt fält för CIV-ID som an-

vänds vid klinisk prövning av medicinteknisk produkt.
• K4 och M3 är uppdaterat med information gällan-

de CIV-ID.
• M1 och M2 har uppdaterats rent språkligt men 

också med vissa förtydliganden med mera.

• C6 har uppdaterats med tydligare information 
kring provservicekoordinatorernas roll. Det har 
även tillkommit några poster i listan över för-
kortningar och det har gjorts mindre justeringar i 
texten.

Vid frågor kontakta:
info@biobanksverige.se

Biobank Sverige är en nationell infrastruktur för biobankning som finns regionalt tillgänglig och är inrättad genom samverkan 
mellan hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer. Infrastrukturen syftar till att ge Sverige de bästa förut-
sättningarna för vård och forskning inom biobanksområdet, såväl nationellt som internationellt. Biobank Sverige arbetar även för 
att underlätta tillämpningen av biobankslagen. Arbetet sker på uppdrag och med stöd av regioner och universitet med medicinska 
fakulteter. Arbetet stöds också av Sveriges Kommuner och Regioner, Vetenskapsrådet och Vinnova via Swelife. 21

-0
24

0

Ansvarig utgivare:
Sonja Eaker, ordförande beredningsgruppen för  
Biobank Sverige (info@biobanksverige.se)

https://biobanks.covid19dataportal.se/
mailto:info%40biobanksverige.se?subject=
mailto:info%40biobanksverige.se?subject=

