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Nyheter
FRÅN BIOBANK SVERIGE,  april 2021. #27

Expressen uppmärksammar utmaningarna 
med nuvarande biobankslag
I en ny artikel från Expressen lyfts problemen med nuvarande biobankslag och det faktum att många prov slängs i 
onödan, inte minst under rådande pandemi. Sonja Eaker, ordförande beredningsgruppen Biobank Sverige, och Anna 
Beskow, chef Uppsala biobank, har båda bidragit med viktig expertis i frågorna om biobankning.

Läs artikeln - Corona: Här slängs proverna som kan ge svaret på gåtan (expressen.se). Artikeln är tillgänglig endast för 
prenumeranter.

God förhoppning om 
förslag på en ny  
biobankslag 2021
Sonja Eaker Fält, ordförande beredningsgruppen för Biobank 
Sverige

Den 18 januari 2021 höll Regeringskansliet tillsammans med 
 Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv 
och samhälle (STUNS) en nationell konferens om life science- 
strategin för bättre hälsa och stärkt konkurrenskraft. Under 
 konferensen meddelade Maja Fjaestad, statssekreterare hos social-
ministern, att hon ser en ny biobankslag som oerhört viktig och 
att resurser är avsatta på Social departementet för att arbeta med 
detta. Hon har en mycket god förhoppning om att ett förslag på 
en ny  biobankslag ska kunna läggas i riksdagen under 2021.

http://biobanksverige.se
https://www.expressen.se/nyheter/har-slangs-proverna-som-kan-ge-svaret-pa-gatan-med-corona/
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Reflektioner från Biobank Sverige  
gällande covid-19
Sonja Eaker Fält, ordförande beredningsgruppen för Biobank Sverige

Biobank Sverige har i en skrivelse presenterat sina reflektioner, mot bakgrund av covid-19, om det behov som finns 
för att tillgängliggöra prov till nytta för medborgarnas hälsa, vården, klinisk forskning och life science. Reflektionerna 
är skickade till Coronakommissionen, regiondirektörerna, hälso- och sjukvårdsdirektörerna, Sveriges Kommuner och 
 Regioner samt Life Science kontoret. Reflektionerna är tillgängliga på Biobank Sveriges webbplats.

Vikten av biobanker lyfts i forsknings-
propositionen
Sonja Eaker Fält, ordförande beredningsgruppen för Biobank Sverige

Regeringens forskningsproposition (prop. 2020/21:60) lämnades över till riksdagen i december 2020. 
Politiken utgår från målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer 
och en framstående kunskapsnation. Regeringen har också i budgetpropositionen (prop. 2020/21:1) för 
2021 lämnat förslag till ökade medel till forskning och innovation. Utgångspunkten för satsningarna är att 
forskningen ska vara av hög kvalitet och att satsningarna ska ge förutsättningar för fler forskningsmiljöer av 
högsta kvalitet.

Biobanker lyfts i forskningspropositionen både som en 
forskningsinfrastruktur och som en nödvändig basresurs 
för utveckling och införande av precisionsmedicin.

I begreppet forskningsinfrastruktur ingår t.ex. biobanker, 
men också centrala forskningsanläggningar, databaser, 
avancerade mätverktyg, forskningsbibliotek och stor-
skaliga beräkningsresurser. En god tillgång till en sådan 
infrastruktur är nödvändig för att kunna  bedriva forsk-
ning och det gäller inte minst  internationellt konkurrens-
kraftig forskning. Vidare framhävs att forsknings-
infrastrukturer ofta innebär långsiktiga  ekonomiska 
åtaganden för ett enskilt lärosäte, ett institut, en 
 myndighet eller för ett land och att det därmed har stor 
strategisk betydelse.

Projektet Genomic Medicine Sweden (GMS) lyfts 
fram som en bärande funktion för att förverkliga den 
natio nella life science-strategins mål om att Sverige ska 
vara ett föregångsland när det gäller att införa individ-
anpassad  diagnostik och behandling i hälso- och sjuk-
vården.  Biobanker lyfts i detta sammanhang både som ett 
exempel på en nödvändig basresurs för GMS och som en 
viktig resurs i införandet av precisionsmedicin. Riksdagen  
 fattade beslut om forskningspropositionen i april 2021.

Ta del av forskningspropositionen ”Forskning, frihet, 
framtid – kunskap och innovation för Sverige”.

https://biobanksverige.se/ett-ar-med-pandemin-biobank-sveriges-reflektioner/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/12/forskning-frihet-framtid--kunskap-och-innovation-for-sverige/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/12/forskning-frihet-framtid--kunskap-och-innovation-for-sverige/
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Provsamlingar publicerade i ”COVID-19 
Data Portal SWEDEN” underlättar 
 forskning om covid-19
 Elisabeth Norén, nationell koordinator för biobanksstrategi och koordinator för samordnad utökad biobankning 
av covid-relaterade prov. E-post: elisabeth.noren@rjl.se 

Jeannette Lundblad Magnusson, tf chef Stockholms Medicinska Biobank. E-post: jeannette.lundblad-magnus-
son@sll.se

Att tillgängliggöra provsamlingar i biobanker för forskning och dela data är en förutsättning för att  påskynda 
forskningen om covid-19 med syfte att mildra effekterna av viruset, utveckla behandlingar och vaccin samt 
öka beredskapen för framtida pandemier. Biobank Sverige och SciLifeLab lanserar därför ett nationellt 
 provsamlingsregister med information om biobanker samt provsamlingar med prov relaterade till covid-19.

Provsamlingsregistret syftar till att underlätta forskningen 
om covid-19 och stimulera till forskningssamarbeten. 
Redan idag har både forskare och regioner valt att synlig-
göra sina provsamlingar, något som möjliggör att forskare 
och företag över hela landet kan hitta prov samlingar 
relevanta för covid-19 forskning. Registret över prov-
samlingarna finns på COVID-19 Data Portal SWEDEN.

Alla covid-19 provsamlingar i registret finns i region-
ernas biobanker. För att ansöka om tillgång till prov från 
en vård- och behandlingsprovsamling kontaktas aktuell 
biobankssamordnare. Ansöker du om tillgång till prov 
från en forskningsprovsamling kontaktas provsamlings-
ansvarig. Innan proven kan tillgängliggöras för forskning 
krävs ett godkännande av Etikprövningsmyndigheten för 
det aktuella forskningsprojektet.

– Registret innebär också en möjlighet för biobanker 
och provsamlingsansvariga att synliggöra covid-19 
relaterade provsamlingar för forskning. Information om 
 prov  sam lingar kommer fortsatt kontinuerligt att laddas 
upp på portalen, säger Elisabeth Norén.

Har du en provsamling du vill synliggöra i provsamlings-
registret, finns länkar till formulär på Biobank Sveriges 
webbplats. 

Arbetet med provsamlingsregistret är en del av en större 
satsning från Vetenskapsrådet att koordinera insamling 
av och tillgängliggörande av prov kopplade till covid-19, 
där första omgången av medel för ändamålet utökad 
 biobankning av covid-19 relaterade prov är fördelade.

mailto:elisabeth.noren@rjl.se
mailto:jeannette.lundblad-magnusson@sll.se
mailto:jeannette.lundblad-magnusson@sll.se
https://www.covid19dataportal.se/sv/biobanks/
https://biobanksverige.se/kont/landstingregioner/
https://biobanksverige.se/provsamlingar-publicerade-i-covid-19-data-portal-sweden-underlattar-forskning-om-covid-19/
https://biobanksverige.se/provsamlingar-publicerade-i-covid-19-data-portal-sweden-underlattar-forskning-om-covid-19/
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Biobank Väst är en del av Biobank Sveriges 
nationella infrastruktur för biobanksforskning. 
Verksamheten är placerad på Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset, Göteborg med uppgiften att vara 
regional biobank för Västra Götalands regionen. 

Provsamlingar Väst underlättar forskning 
på biobanksprov 
Emma Hvitfeldt, kommunikatör Biobank Väst och Biobank Sverige

Nu lanseras ”Provsamlingar Väst” där forskningsprovsamlingar registrerade i Biobank Väst, regional biobank 
för Västra Götalandsregionen, listas. Redan nu finns drygt 350 provsamlingar som forskare och företag över 
hela landet kan ha nytta av i forskningsstudier. Förhoppningen är att samlingarna av biobanksprov ska leda 
till fler och nya forskningssamarbeten, påskynda forskningsprocesser och underlätta för forskare att hitta 
provsamlingar relevanta för deras forskning.

- Forskning på biobanksprov bidrar bland annat till 
ökad kunskap om hur sjukdomar uppkommer och kan 
förebyggas samt till förbättrad diagnostik, behandling 
och överlevnad vid sjukdom. Våra biobanker är en viktig 
resurs som vi vill ska användas på bästa möjlig sätt, säger 
Linda Paulson, enhetschef på Biobank Väst.

I Provsamlingar Väst listas de  forskningsprovsamlingar 
som godkänts för publicering av den som  ansvarar 
för provsamlingen. Här kan forskare och företag över 
hela landet söka provsamlingar relevanta just för  deras 
forsknings studie. Genom att skriva in ett sökord 
som,  exempelvis ”diabetes” i sökfältet på  webbsidan, 
visas provsamlingar relevanta inom den aktuella 
 diagnosen. Det går också att klicka vidare på raden för 
 provsamlingen för en beskrivning av forskningsprojektet, 
information om provtyper, antal provgivare och uppgifter 
till  provsamlingsansvarig.

Flera vinster för forskare
- Att tillgängliggöra redan befintliga provsamlingar 
 påskyndar forskningsprocesser. Det är både tidsödande och 
kostsamt att som enskild forskare skapa tillräckligt stora 
provsamlingar för den egna forskningen, säger Christina 
Jern, professor Institutionen för  Biomedicin vid Göteborgs 
universitet och  universitetsöverläkare  Klinisk  genetik och 
genomik vid Sahlgrenska Universitets   sjukhuset. Hon är en 
av de forskare som valt att synliggöra information om de 
provsamlingar hon ansvarar för i Provsamlingar Väst. 

- Det finns flera vinster för oss forskare att kunna ta 
del av andras provsamlingar. Ett resultat från studier 
på den egna provsamlingen kan verifieras genom forsk-
ning på andras provmaterial. Andra forskares prov kan 
 komplettera den egna forskningen genom att innehålla 
material, exempelvis en specifik typ av vävnad, som 
du själv inte har tillgång till i din egen provsamling. 
 Tillgång till provsamlingar gör att hypoteser som upp-
stått i  preklinisk fas kan undersökas på människa. Vi 
forskare får också en möjlighet att visa upp våra befintliga 
 samlingar och pågående projekt, fortsätter Christina Jern.

Hur går det till?
När det gäller forskningsprovsamlingar har ansvarig för 
provsamlingen (ansvarig forskare) dispositionsrätt över 
insamlade prov och för att få tillgång till dessa samlingar 
måste den provsamlingsansvarige kontaktas. Alternativt 
kan Biobank Väst kontaktas som förmedlar intresse-
förfrågningar vidare till provsamlingsansvarig. För att 
prov ska kunna tillgängliggöras för forskning krävs ett 
godkännande från Etikprövningsmyndigheten för det 
aktuella forskningsprojektet.

I april 2021 finns drygt 350 provsamlingar i Provsam-
lingar Väst. Listan med provsamlingar och informationen 
om befintliga samlingar uppdateras löpande.

Provsamlingar Väst finns tillgänglig via Biobank Västs 
webbplats.

https://www.biobankvast.se/vara-tjanster/befintliga-provsamlingar/provsamlingar/
https://www.biobankvast.se/vara-tjanster/befintliga-provsamlingar/provsamlingar/
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Syftet med satsningen är att nationellt samordna 
utökad biobankning av covid-relaterade prov inom 
ramen för vård och behandling och etikgodkända 
forskningsprojekt. Målet är att prov med geografisk 
spridning och provtyper av olika slag tillgänglig-
görs för vård- och behandling, kvalitetssäkring, 
 metodutveckling och forskning. 

Ny guide underlättar för den som vill 
forska på biobanksprov
Nu lanserar Biobank Sverige en mer lättnavigerad och informativ webbaserad guide tillgänglig för alla som 
behöver ansöka om tillgång till prov för forskning från svenska biobanker. Guidens innehåll och utformning 
har skett i samarbete med representanter från universitet, regioner och Läkemedelsindustriföreningen för 
att möta upp de behov som finns hos de verksamheter som behöver ansöka om prov och förstå det svenska 
biobankslandskapet.

Det finns idag en omfattande mängd information och 
dokumentation som rör biobankning. För personer som 
inte dagligen är verksamma inom biobanksområdet, har 
det lyfts att det finns ett stort behov att få hjälp med 
att navigera i allt detta. Guiden vänder sig till forskare, 
prövare, forskningsassistent, forskningssjuksköterska, 
doktorand, handläggare, samordnare eller koordinator, 
men kan även vara till nytta för alla som önskar få lätt-
överskådlig information om hur det går till att ansöka 
om tillgång till prov för forskning.

Den webbaserade guiden innehåller bland annat:
• Information om Biobankslagen och undantagsregeln
• Presentation över vilket stöd och hjälp som finns 

tillgänglig inom biobanksområdet och var man kan 
vända sig för att få hjälp

• Information om rådgivning innan etikansökan och 
biobanksansökan

• Information om ansökningsblanketter och avtal för att 
skicka prov för analys (MTA)

• Information om samtycke
• Checklistor och rekommendationer inför biobanks-

ansökan, etikansökan och forskningspersons-
information

• Kostnader
• …och mycket mer.

Du hittar guiden på Biobank Sveriges webbplats.
Vi på Biobank Sverige vill gärna få in synpunkter och 
förbättringsförslag. Om du har önskemål på innehåll är 
du varmt välkommen att kontakta oss via  info@bio-
banksverige.se. 

En andra omgång medel från Vetenskapsrådet ska 
fördelas för utökad biobankning av covid-19
Elisabeth Norén, nationell koordinator för biobanksstrategi och koordinator för samordnad utökad biobankning 
av covid-relaterade prov 

Anna Clareborn, projektledare för den VR-finansierade forskningsinfrastrukturen inom Biobank Sverige

I föregående nyhetsbrev berättade vi om de 10 miljoner kronor som Biobank Sverige tilldelats av 
Vetenskaps rådet för att finansiera utökad biobankning inom regionerna avseende covid-prov och att man 
tack vare ett stort nationellt engagemang kunnat fördela cirka 4.7 miljoner kronor mellan de 17 deltagande 
regionerna. Samordning kring biobankning av prov avseende covid-19 är av fortsatt stor betydelse för att 
man ska kunna bedriva och kvalitetssäkra vård och forskning på området.

Under 2021 är det dags för den andra omgången. En 
nationell arbetsgrupp kommer åter samverka kring 
att utvärdera inkomna underlag och en särskilt tillsatt 
referensgrupp bidrar också till arbetet. Inventeringen 
av provinsamlingen beräknas vara klar vid halvårsskiftet 
och därefter inleds det utvärderande arbetet. Formellt 
beslut om hur medlen fördelas kommer därefter fattas 
av Tobias Sjöblom, föreståndare för den VR-finansierade 
forsknings infrastrukturen inom Biobank Sverige.

https://biobanksverige.se/forskning/
mailto:info@biobanksverige.se
mailto:info@biobanksverige.se
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Förstudie med patient- och 
närståendesamverkan i fokus
Anna Clareborn, projektledare för den VR-finansierade forskningsinfrastrukturen inom Biobank Sverige 

Under 2021 har Biobank Sverige i samverkan med ATMP Sweden, Genomic Medicine Sweden (GMS), samt 
representanter från patient- och närståendeorganisationer, påbörjat en gemensam förstudie med fokus på 
värdeskapande, öppen och hållbar samverkan på systemnivå.

Nationella infrastrukturer som Biobank Sverige möter 
inte sällan utmaningar i fråga om att få in det viktiga 
patient-, funktionsrätts- och närståendeperspektivet i 
verksamheten. Samtidigt uttrycker ofta patient- och 
 närståenderepresentanterna själva behovet av att 
 invol veras på ett så tidigt stadium som möjligt. Ofta ses 
denna interaktion mer som ett komplement än som en 
nödvändig del av kärnverksamheten, vilket skapar en 
obalans redan från början. 

Inom förstudien hoppas man gemensamt kunna for-
mulera en samverkansmodell som är jämlik, långsiktigt 

hållbar och gränsöverskridande. Man utgår från ett 
”tillsammans”-perspektiv från början och kommer inom 
projektets kärnteam att utvärdera befintliga samverkans-
strukturer med syftet att identifiera de lösningar som 
lyckats bäst. Man kommer också lägga ett speciellt fokus 
på hur Biobank Sverige, ATMP Sweden och GMS lång-
siktigt ska kunna samverka kring denna typ av frågor. 
Stärkandet av patient- och närståendeperspektivet är ett 
särskilt prioriterat område för Biobank Sverige under 
2021 och förstudien genomförs inom ramarna för den 
VR-finansierade forskningsinfrastrukturen.
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Ökad samsyn och kvalitetssäkring 
vid provhantering
Kristina Lind, projektledare Biobank Väst och ansvarig för projektet kvalitetsledningssystem inom Biobank Sverige 

SS-ISO 20387:2019 är namnet på den internationella biobanksstandard som tagits fram. För att implemen-
tera standarden i de svenska biobankernas kontext formades ett nätverk med representanter från Biobank 
Sveriges sju noder. Nätverket har diskuterat standarden med fokus på processer för operativ hantering av 
biobanksprov, exempelvis insamling, lagring och distribuering. Till hjälp har gruppen haft webinarier om 
standarden framtagna av BBMRI-ERIC. 

Ett viktigt steg i att följa standarden och  kvalitets säkra 
 arbetet i biobanker är att regelbundet göra interna 
 revisioner på biobanksverksamheter. Hösten 2020 
togs ytterligare ett steg för ökad samsyn då noderna 
 erbjöds en gemensam kurs i internrevision. Kursen 
som  ut formades av Sustema innehöll både egna studier, 
digitala före läsningar med diskussioner och praktisk 
övning i  internrevision. Momentet praktisk övning 
i intern revision gjordes först på en del av den egna 
 verksamheten där kursledaren gav detaljerad feedback 
för att styra deltagarna mot bättre utförda revisioner. 
Därefter utfördes en internrevision på en del av en annan 
biobank. De  deltagande biobankerna delades upp parvis 

och för beredde och utförde digitalt internrevisionen hos 
varandra. De medverkande biobankerna har kommit olika 
långt i implementering av standarden, men det är tydligt 
att det finns mycket att lära av varandra och att ett nätverk 
och samarbete mellan biobankerna är väldigt värdefullt. 

Nätverket har nu regelbundna digitala nätverksträffar där 
aktuella aspekter i biobankernas verksamhet  diskuteras 
för att stödja varandra i den fortsatta implemen teringen 
av biobanksstandarden. Samtal förs även kring hur 
man i fortsättningen ska kunna hjälpas åt med  interna 
 revisioner för att stärka samsyn och kvalitet inom 
 Biobank Sverige.

Utveckling av biobanksregistret har 
 startat i ny regi
Sonja Eaker Fält, ordförande beredningsgruppen för Biobank Sverige

Under 2020 har ett omfattande arbete pågått för att flytta utveckling, drift och förvaltning av regionernas 
gemensamma IT-system över bevarade prov i det Svenska biobanksregistret (SBR), från Inera AB till en ny 
sam verkanstruktur inom regionerna kopplat till Biobank Sverige. Under våren 2021 pågår ett arbete med att 
sätta upp den nya organisationen och ett nytt utvecklingsteam samt utse styrande grupperingar. 
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Notiser

Biobank Sverige på Youtube
Biobank Sverige har öppnat en Youtubekanal med syfte 
att samla videos om biobankning och förbättra våra 
möjligheter att synas externt. Redan idag finns det tre 
olika filmer och vi planerar att öka antalet i takt med att 
vi kommunicerar mer genom videomediet. 
Besök Biobank Sverige på Youtube

BBMRI ERIC-Directory
BBMRI-ERIC Directory är världens största 
biobankskatalog med syfte att vara en resurs för 
forskare som söker efter provmaterial till sina 
studier. Biobank Sverige har efter  godkännande 
av av provsamlingsansvariga under våren 2021 
lagt in och uppdaterat informa tion i detta 
register om några av Sveriges största kohortprov-
samlingar, vilket därmed blir ett kom plement till 
den befintliga listningen av kohorter på Biobank 
Sveriges webbplats.
Besök BBMRI-ERIC Directory

Vid frågor kontakta:
info@biobanksverige.se

Ansvarig utgivare:
Sonja Eaker, Ordförande beredningsgruppen för Biobank 
Sverige (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
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Nyheter dokument
• K3a. Bilaga - Exempel på forskningspersons infor-

mation. En helt ny version av detta dokument finns nu. 
• E8. Begäran om kassation av prov i forskningsstudie. 

Nytt dokument. 
• J3. Destruktion av humana forskningsprov. Nytt 

 dokument. Används om dokumentation vid 
 destruktion av hel eller del av provsamling. 

• K9. Regulatorisk rådgivning och checklista inför 
 ansökan om etikprövning. Nytt internt dokument 
som ska vara till stöd för biobankssamordnare/
handläggare för att kunna ge enhetlig rådgivning till 
 forskare i ett tidigt skede.

• C6. Introduktion Biobankssamordnare. Ett nytt 
internt dokument som ska vara till hjälp för att 
 intro ducera nya personer in i rollen som Biobanks-
samordnare.

• K4a. Blankettmatris för utlämnande av prov och data. 
Nytt dokument.

• L1 och N1a. Blanketterna med tillhörande  bilagor 
har fått numrerade fält, både de svenska och de 
 eng elska. De numrerade fälten underlättar  hänvisning 
till  specifika avsnitt i blanketten vid till exempel 
 rådgivning.

https://www.youtube.com/channel/UCOfn3sbivYUvbY7ipltMuMw
https://biobanksverige.se/forskning/befintliga-kohorter/
https://biobanksverige.se/forskning/befintliga-kohorter/
https://directory.bbmri-eric.eu/menu/main/app-molgenis-app-biobank-explorer/?biobank_network=bbmri-eric%3AnetworkID%3ASE_biobanksweden
mailto:info%40biobanksverige.se?subject=
mailto:info%40biobanksverige.se?subject=

