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Året som gått – reflektioner kring covid-19
Sonja Eaker Fält, Ordförande beredningsgruppen för Biobank Sverige

På ett eller annat vis påverkas vi alla av den pågående pandemin. Det kan vara så att vi själva eller någon vi 
bryr oss om blivit drabbad. Eller så påverkas vi på ett eller annat vis av de fysiska restriktioner som finns. Det 
lurar en oro kring om detta är det nya normala. Många arbetar också inom yrken som har blivit hårt belastade, 
inte minst inom sjukvården men även forskarvärlden har påverkats. Utmaningen är att både hantera det som 
ligger på bordet idag men också att hitta lösningar så att färre drabbas eller fler kan botas. Vad kan vi göra för 
dem, för att underlätta deras viktiga arbete? 

I denna artikel fokuserar jag på biobanksområdet och lyfter fram reflek tioner uti-
från synpunkter jag har fått in via möten och från biobankssam ordnare och Regio-
nala biobankscentrum. 

Ökat tryck på laboratorier och biobanker 
Viruset och sjuk domen har inneburit att det tas många fler prov för att under söka 
om den enskilda patienten eller individen har covid-19, eller om de har utvecklat 
antikroppar mot SARS-CoV-2.   Hanteringen och analyserna av prov utförs vanli-
gen vid laboratorier för klinisk mikrobiologi, men även andra specialiteter berörs.

Prov tas också för specifika forskningsstudier med syfte att nå kunskap om sjukdo-
men och dess följdsjukdomar, för medicinteknisk utveckling, för hur individer bör 
behandlas och för framtagande av läkemedel och vacciner. När det gäller akademisk 
forskning har flera regioner använt sig av processen sjukvårdintegrerad biobankning 
för forskning som idag finns implementerat vid 25 sjukhus runt om i landet. Bio-
banksverksamheterna har som uppgift att bevara prov på ett säkert vis och tillgänglig-
göra dem för tillåtna ändamål. De har sett ökade önskemål om att bevara prov, både 
för den enskilda individens vård och behandling och för att möjliggöra metodutveck-
ling och forskning. En stor utmaning är att det inte helt  säkert på förhand går att veta 
hur många prov, prov volymer eller vilka typ av provmaterial som skulle behöva sparas 
för den forskning och utveckling som behövs. Enbart en sak är helt säker – ett sparat 
prov kan man gallra, men ett kastat prov går inte att återskapa.

http://biobanksverige.se
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Reflektioner kring vad som fungerat mindre bra
• Hög arbetsbelastning, personalbrist, konkurrerande 

uppgifter samt pandemins restriktioner har inneburit 
stora påfrestningar för vården, laboratorier och biobanker. 
 
För att ge verksamheterna bättre förutsättningar och 
minska onödig stress och belastning är det viktigt att 
tidigt involvera verksamhetskompetens från labora-
torier och biobanker i framtagande av beslut som berör 
verksamheten. Det får flera positiva effekter, såsom 
att beslutsfattare får kunskap om vilka frågor gällande 
prioriteringar som behöver lösas och/eller vad som krävs 
organisatoriskt för att möjliggöra genomförandet av 
viktiga beslut. Men det innebär också att verksamheterna 
blir bättre rustade, får stöd i viktiga prioriteringar och ges 
bättre förutsättningar att utföra sina viktiga uppdrag. 

• Biobankslagens samtyckesregler innebär att uttryck-
ligt samtycke krävs för att provgivarens prov ska kunna 
bevaras för dennes framtida vård. Samtyckesreglerna är 
komplicerade och ställer särskilda krav gällande prov 
som tas inom en vårdgivares verksamhet. I pandemin 
har det dock inte alltid varit klart vid insamlandet om 
prov bör bevaras i biobank och för vilka ändamål. Det 
innebär att det även finns prov som med anledning av 
pandemin bedömts att de behöver bevaras, men för 
vilka samtyckesrutiner för att uppfylla kraven gällan-
de samtycke i biobankslagen inte funnits på plats. I 
dessa fall har regionerna olika alternativ – förutom 
att omgående få samtyckesrutiner på plats – skicka ut 
information i efterhand eller att kasta prov. 
 
Ett sätta att lösa detta är att ändra samtyckesreglerna 
i biobankslagen enligt förslaget i slutbetänkandet om 
utredningen om reglering av biobanker (Framtidens 
biobanker, SOU 2018:4). 
 
Detta innebär inte att rättigheten att besluta om sitt 
provs bevarande tas bort. Samtyckesregler finns i 
Patientlagen (reglerar information och samtycke inom 
hälso- och sjukvården) och i lagen om etikprövning av 
forskning som avser människor (reglerar information 
och samtycke för prov som ska användas i forskning). 
Varken patientlagen eller etikprövningslagen fanns 
när biobankslagen trädde i kraft, men ingen juste-
ring av samtycket i biobankslagen gjordes i samband 
med ikraftträdande, vilket gör att det i dag råder en 
dubbelreglering av information och samtyckeskraven. 
Den nämnda utredningens slutsats, var att det inte 
krävs en särskild reglering i biobankslagen av samtycke 
för att spara prov i en biobank, varken för vård eller 
för forskning. Detta innebär att samtyckesreglerna i 
biobankslagen kan tas bort och att samtyckereglerna i 
annan befintlig lagstiftning kan användas. 

• Avsaknad av nationellt biobanksregister. Det går inte 
idag att på ett nationellt plan få en överblick, söka ut 
eller se vilka prov som finns bevarade i biobank. Det går 
inte heller att koppla information om vilka prov som 
finns bevarade med andra datakällor. Utan ett biobanks-
register behöver varje fråga och frågeställning lösas 
separat. Ibland går det inte att lösa, trots att både prov 
och informationen om prov finns, liksom engagerade 
medarbetare och provgivare som är positiva till att prov 
används för att öka kunskap för en förbättrad vård. 
 
Regionerna arbetar med en nystart, för att få ett 
gemen samt IT-stöd för information om prov och data 
om prov på plats. Det är viktigt att det läggs resurser 
på att färdigställa regionernas gemensamma biobanks-
register och att det fattas lokala beslut att leverera data 
från Laboratorieinformationssystem (LIS) till detta. 

Viktiga ljusglimtar
• Att pandemin har satt ljus på vikten av provtagning och 

biobankning och problem i relation till detta (såsom 
biobankslagens samtyckesregler). Behov av sam ordning 
av och dedikerade resurser för biobanksarbete har blivit 
tydligt. Det lokala engagemanget har varit stort.

• Att förbättringsområden har identifierats och att för-
bättringar fortlöpande har skett. Såsom förbättrat och ut-
ökat samarbete och dialog, lokalt, sjukvårdsregionalt och 
nationellt och bättre nyttjande av gemensamma resurser.

• Att det redan fanns etablerade rutiner inom den en-
skilda regionen. Att sjukvårdsintegrerad biobankning 
var på plats innan covid-19 bröt ut. Flera av de på-
gående insamlingarna för forskning skulle inte ha varit 
möjliga utan den. Att samverkan via Biobank Sverige 
redan var etablerad vilket gjorde att det fanns befint-
liga nätverk för att diskutera och lösa gemensamma 
problem. Att det redan fanns nationellt material som 
förvaltas av Biobank Sverige som kunde användas.

• Att det fanns särskilda medel från Vetenskapsrådet 
för verksamhet inom Biobank Sverige och att det dess-
utom kunde tillskjutas ytterligare medel särskilt för 
att användas för att säkra utökad biobankning av prov 
värdefulla för forskning om covid-19. 

Min sammanfattning är att många av ljusglimtarna kom-
mer från synliggörande och samarbete. När vi hjälps åt 
på alla plan får vi också bättre förutsättningar för att hitta 
lösningar. 

Stort tack till er alla som har delat med er av era erfaren-
heter och tankar. Jag hoppas att vi genom ert viktiga 
arbete får se ännu fler ljusglimtar i vår. 
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Personalen en viktig framgångsfaktor
För analyslaboratoriet på universitetssjukhuset i Örebro har coronapandemin inneburit en enorm utmaning, 
precis som för alla andra analyslaboratorier och många andra delar av vårdkedjan. Personalen får jobba hårt, 
det är osäkert om de får leveranser de beställt, och prioriteringar måste göras om. Förutom kraven som själ-
va analysverksamheten ställer så finns det ett stort intresse av att samla prover till landets biobanker..

På alla sjukhuslaboratorier pågår nu en febril analys-
verksamhet. Antalet prover som ska testas för pågående 
covid-infektion eller för antikroppar är enormt, vilket 
gjort att laboratorierna fått lägga om och utöka sin verk-
samhet i rekordfart. Det har satt en oerhörd press på den 
ordinarie analyspersonalen, och även gjort att laborato-
rierna fått ta in personal från många andra verksamheter.

Martin Sundqvist är överläkare och medicinskt lednings-
ansvarig läkare för Klinisk mikrobiologi vid laboratorie-
medicinska kliniken, universitetssjukhuset i Örebro.

– Just nu har jag fullt fokus på allt som rör testning och 
analys kring covid-19. Väldigt mycket av min och perso-
nalens arbetstid sedan i februari har gått till att sätta upp 
och utvärdera analysmetoder, och sedan att skala upp 
testverksamheten.

Aldrig tidigare testat på detta sätt
Att ta och att analysera prover var även innan pandemin 
en central del i sjukhusens verksamhet. 

– Det är givetvis jätteviktigt att ställa diagnos på patient-
erna. Det är det vi finns till för.

Men i och med covid-19 har provtagningen antagit 
 andra dimensioner än tidigare.

– Vi testar ju nu också en hel del personal och personer 
ur allmänheten som har lindriga symptom, för att se om 
de kan återgå till arbetet. Det är något helt nytt ur ett 
 diagnostiskt perspektiv. Sånt har vi inte gjort tidigare, 
och det ställer andra krav än den vanliga kliniska test-
ningen.

En svårighet som hängt med sedan pandemin kom är en 
följd av att den är unik i modern medicinsk historia.
– Det har hela tiden varit svårt att få en långsiktig bild 
av hur målet för testningen ser ut. Vi har aldrig tidigare 
gjort den här typen av tester på så många, och under en 
pågående pandemi dessutom, där alla är rädda för att bli 
smittade.

Svårt få tag på förbrukningsmaterial
Brist och snäva marginaler är något som präglat verksam-
heten ända sedan pandemin blev en del av verkligheten 
för vården. Det gäller både material och människor.

– Vi har märkt att det allt eftersom blivit svårare att få 
tag på förbrukningsmaterial som reagens och pipett-
spetsar. Det har bland annat lett till att vi har mycket 
mindre lager än vi brukar, vilket gör att det blivit betyd-
ligt svårare att beräkna och planera verksamheten.

Analyspersonalen jobbar i skift
Även personalresurserna har fått tänjas på.
– Det har blivit väldigt mycket förändringar i arbets-
schemat. Våra biomedicinska analytiker och molekylär-
biologer jobbar nu skift, så vi kan hålla igång alla dagar i 
veckan, 07–22. Vi kör även akut diagnostik 24/7 under 
hela året, något vi i vanliga fall bara gör på vintern under 
influensasäsongen.

Det har gjort det nödvändigt för laboratoriet att på alla 
tillgängliga sätt öka personalstyrkan, och bland annat 
dra ner på forskningen och ta in personal från andra 
verksam heter. En konsekvens av det är att laboratorieper-
sonalen parallellt med allt analysarbete även behövt lära 
upp ny personal.
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Väldigt stort intresse att biobanka prover
Eftersom det sjukhus Martin Sundqvist arbetar vid är ett 
universitetssjukhus förs det ständigt diskussioner om att 
spara prover på olika sätt.  I första hand sparas prov som 
är positiva för covid-19 och som ska användas för vård 
och behandling, men det sparas även prov för forskning.

– Forskare vill att vi ska biobanka både positiva och 
negativa prover. Så vi på vårt labb sparar alla positiva 
prover. Vi sparar även ett urval av de negativa proverna. 

Prover sparas både för vård och behandling och inom 
ramen för en del forskningsstudier. 

– Att vi inte sparar alla negativa prover är av utrym-
messkäl och att det inte finns tid att hantera alla de 
proverna. Att spara negativa prover är egentligen lika 
värdefullt som att spara positiva ur patientens perspektiv. 
Men som det är nu finns det inte möjligheter att spara 
alla de proverna.

Om prover ska användas för forskning så är det också 
väldigt viktigt att samla in information om patienterna 
som provet kommer ifrån. Dessa data är avgörande för 
hur värdefull en provsamling blir.

Oerhört lojal och engagerad personal
Martin Sundqvist vill verkligen hylla hela personalen för 
den insats som alla har gjort och gör.

– Engagemanget, lojaliteten och uthålligheten hos 
medarbetarna under dessa svåra förhållanden har varit 
imponerande, liksom samarbetsviljan mellan enheterna. 
Våra biomedicinska analytiker och molekylärbiologer gör 
ett extraordinärt jobb.

Det gäller även personal i andra delar av vården.
– Det gäller undersköterskor från ögonkliniken som nu job-
bar på intensivvårdsavdelningen. Personal som aldrig jobbat 
med PCR-analyser har hoppat in och jobbat kvällar och 
mornar och gjort analyser. Det är många som har ställt upp 
och jobbat på helt nya premisser. Man måste bli imponerad.
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Enorm omställning för Karolinskas  
analyslaboratorium
Coronapandemin har inneburit enorma påfrestningar på alla delar av vården. Bland annat har möjligheterna 
att lämna prov ökat explosionsartat. Det har satt en enorm press på de laboratorier som analyserar proverna, 
som på kort tid fått utöka och ställa om sin verksamhet på ett sätt som aldrig tidigare gjorts. 

De biomedicinska analytiker och laboratorieingen jörer 
som jobbar på de laboratorier som analyserar de prov som 
tas i vården, på boenden och andra platser är en oumbärlig 
del i kampen mot pandemin. Dessa laboratorier är nu ofta 
igång dygnet runt, sju dagar i veckan. Men det är också en 
del i kampen mot covid som många inte ser.

Tog fram nya testmetoder
Lina Guerra Blomqvist är laboratorieingenjör och en av 
de som varit med och drivit omställningen på ett av de 
större analyslaboratorierna i landet, Karolinska Universi-
tets laboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset i 
Solna.

När laboratoriet skulle sätta igång att analysera prover för 
covid-19 i februari så fanns det inga test-kit tillgängliga 
kommersiellt.

– Vi fick göra allt själva, och det var jag som blev metod-
ansvarig för den PCR-diagnostik som vi tog fram.
Det innebar att Lina Guerra Blomqvist ansvarade för 
att köpa in och testa fram så kallade primers, som måste 
matcha det virus eller den organism man letar efter, och 
att sätta upp rätt program för de instrument som sköter 
analysen.

Hon var också med och validerade flera av de instrument 
som labbet använder för att analysera covid-prover, och 
är metodansvarig för den maskin de kör de mest akuta 
proverna i.

Även leverantörerna är pressade
Det högt uppdrivna tempot sätter sina spår i alla delar av 
verksamheten.

– Ibland kan en leverantör inte leverera. I början hade vi 
bara ett system, och då fick vi problem när den leveran-
tören fick problem. Nu har vi flera olika instrument så 
om vi får problem med en enskild leverantör så får det 
inte lika stora konsekvenser.

Gör fortfarande allt annat också
Laboratoriet gör i vanliga fall analyser för att spåra en 
rad virus-, bakterie- och parasitsjukdomar, där prover för 
klamydia var den största enskilda kategorin. 

– Nu är det väldigt mycket covid-19. Men vi gör 
fortfarande samma saker som vi gjorde innan också. 
Covid-analyserna har bara lagts på.

Men det är också mycket som fått läggas på hyllan. 
– Vi hinner inte göra något annat än att analysera prover. 
Vi gör inget utvecklingsarbete. Det blir givetvis en skuld 
som samlas, som vi får betala av så småningom. Men nu 
hinner vi inte.

Hon är inte särskilt orolig över risken att bli smittad på 
jobbet.

– Risken finns ju så klart. Men vi arbetade ju med rätt 
smittsamma saker redan innan, så de rutinerna fanns 
redan.

Dygnet runt, hela veckan
Innan pandemin var labbet igång dagtid, måndag till 
lördag. Nu är verksamheten i full gång dygnet runt, sju 
dagar i veckan. Det har givetvis varit en enorm utma-
ning, på flera sätt.

– Det har inte varit helt smärtfritt att hitta all personal 
som behövs för att kunna köra dygnet runt. Vi har tagit 
in personal från andra avdelningar, en del forskare, både 
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svenska och utländska, som har viss erfarenhet av labb-
arbete, studenter som sommarjobbat på helger och så. I 
somras när det var mest akut ringde vi upp personer som 
jobbat här innan, som fick hoppa in från sina andra jobb. 
Vi har hittat folk på alla möjliga ställen ...

Det har också inneburit att den ordinarie personalen fått 
lägga en hel del tid på att lära upp den nya personalen, 
och upplärningen har också fått gå mycket fortare. 

– Man börjar bli lite trött. I början var det nya och spän-
nande utmaningar, något unikt man fick vara med om. 
Men nu har det varit full rulle lite väl länge.

Realtids-PCR
PCR står för Polymerase Chain Reaction. Det 
är en molekylärbiologisk metod som utifrån ett 
eller ett fåtal kopior av en viss DNA-sekvens kan 
skapa tusentals eller miljontals kopior. Det gör det 
enormt mycket lättare att hitta och identifiera sek-
venserna. Kopieringsprocessen är beroende av att 
det finns små DNA-snuttar tillgängliga som passar 
den DNA-sekvens som ska kopieras. Dessa små 
snuttar kallas för primers. Att hitta rätt primers är 
nödvändigt för att kunna göra en PCR-analys av 
exempelvis ett virus.

Även biobankerna pressas hårt av pandemin
Det är inte bara sjukvården som utsatts för enorma påfrestningar av den pågående pandemin. Även hante-
ringen av prov som ska sparas i biobanker för framtida forskning har drabbats av den storm som pandemin 
varit. Anna Beskow är disputerad molekylärbiolog och chef för biobanken i Region Uppsala.
– Jag hade rätt mycket att göra innan pandemin. Men sedan i våras har det varit helt galet. 

Viruset bakom pandemin är givetvis högintressant att 
forska på. Det har inneburit en enorm efterfrågan på 
biobankernas resurser. Samtidigt har själva pandemin 
kraftigt påverkat hur de anställda kan arbeta.

– Det har varit oerhört många möten. Men samtidigt har 
förbudet mot fysiska möten gjort det mycket lättare att 
hantera det. Vi har inga restider, vilket både sparar tid och 
gör att det går att boka möten med väldigt kort varsel. 
Det är oerhört fascinerande att det har gått att snabba 
upp processerna på det sätt det gjorts.

Hon är också väldigt positiv över samarbetsviljan som 
forskare, myndigheter och organisationer har visat.
– Det har gått att väldigt snabbt lösa problem som vi inte 
sett maken till förr! När den nationella samordningsgrup-
pen inom Biobank Sverige har kallat sina 18 deltagare till 
möte vid konstiga tider och med kort varsel så har alla 
varit där.

Mycket annat måste prioriteras ner
Samtidigt har det givetvis uppstått problem.
– Det är mycket annat som har fått stå tillbaka. En del av 
våra interna utvecklingsprojekt har påverkats, och det är i 
princip omöjligt för mig att hinna med att planera och följa 
upp verksamheten på ett tillfredsställande sätt.

Trycket på personalen visar sig också på många områden.
– Det är jättejobbigt att se hur vissa kategorier av per-
sonal fått en enorm belastning, exempelvis sjukhusets 
biomedicinska analytiker. Vi ser också att en del labb 
har problem att hantera biobankningen, eftersom deras 
personal har plockats över till arbete med covid-testning 
och analyser.

Det behövs fler biomedicinska analytiker
Detta ställer även till problem för biobankerna själva. 
– Även vi har många biomedicinska analytiker anställda, 
och vi behöver fler. Men om vi rekryterar nu skulle den vi 
rekryterar komma från någon annan verksamhet där hen 
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behövs extremt mycket. Kan vi med gott samvete rekryte-
ra den personal vi egentligen behöver i en sådan situation? 
Sedan kan jag också tycka att de biomedicinska analyti-
kerna inte har den lön de förtjänar med tanke på vilken 
utbildning de har och vilket fantastiskt jobb de gör.

Saknar de spontana avstämningarna
Även det interna samarbetet drabbas.
– Det är svårare att hålla ihop verksamheten när alla 
jobbar på distans och inte träffas. Avstämningar i korri-
dorerna och runt fikabordet är jätteviktiga för att före-
bygga missförstånd och se till att alla prioriterar samma 
sak och drar åt samma håll. När de avstämningarna inte 
finns är det mycket lättare att det uppstår missförstånd 
som kan leda till konflikter. 

Enorm skillnad mellan regionerna
Uppsala, som både har ett stort universitet och ett uni-
versitetssjukhus har en av landets största biobanker. Det 

betyder att de också har relativt många anställda.
– Vi har 25 anställda och jobbar till viss del internatio-
nellt men framför allt nationellt, sjukvårdsregionalt och 
lokalt, och vi jobbar mycket med service till forskare. 
Vissa regioner har en deltidsanställd, som har fullt upp 
med att hantera ansökningar och så gott det går delta i 
det nationella samarbetet.

Anna Beskow tycker det är problematiskt att vissa regio-
ner har så lite resurser. 

– Det regionala självstyret gör att alla regioner bestämmer 
hur mycket de vill satsa. Genom det nationella samarbetet 
inom Biobank Sverige försöker vi hjälpa de resurssvagaste 
regionala biobankerna. Vi försöker också gemensamt att 
påverka de regionerna att satsa lite mer genom att visa på 
fördelarna av att satsa på arbetet med biobanksprov, exem-
pelvis att locka forskare, forskning och kliniska prövningar 
till sin region. Det har patienterna nytta av.

Umeåprojekt bygger provsamling för 
covid-forskning
Forskare i Umeå bygger upp en provsamling i regionens biobank för forskning om covid-19 och det virus 
som ligger bakom pandemin. Det har varit ett enormt arbete att dra igång ett sådant projekt mitt under en 
pågående pandemi och att se till att alla steg i processen håller en hög kvalitet. Men provsamlingen kommer 
att vara mycket värdefull för forskningen, både sådan som redan startats och för framtida forskning.

Den coronapandemi som sveper över världen ställer 
vården inför problem av en omfattning som inte skådats 
på flera generationer. Eftersom det är ett helt nytt virus 
var kunskaperna om sjukdomsförloppet och om vilken 
behandling som ger bäst resultat nästan obefintliga. Sam-
tidigt kan det vara livsavgörande för de patienter som blir 
svårt sjuka att vården kan välja rätt behandling.

Det finns stora luckor att fylla
Umeå universitet driver tillsammans med Region Väs-
terbotten en klinisk studie på covid-19 för att bidra till 
att fylla luckorna i kunskapen. I studien deltar forskare 
inom ett antal medicinska discipliner. Infektionsläkaren 
Johan Normark leder den kliniska delen av projektet och 
immunologen Mattias Forsell den immunologiska.

– Målet är att bygga upp en bred provsamling i bio-
banken och följa upp hur covid-19 påverkar patienterna 
på lång sikt bland annat när det gäller lungfunktionen, 
neurologiska besvär och i vilken utsträckning de som 

varit sjuka blir immuna, och hur lång tid man kan räknas 
som immun, säger Johan Normark.

Bättre behandlingar ett viktigt mål
Den forskning som kommer att göras på proven handlar 
både om hur immunförsvaret reagerar på infektionen, hur 
lungfunktionen påverkas och hur själva viruset fungerar. 

– Målet är att vi ska kunna bli bättre på att ställa diagnos 
och att vi ska kunna utveckla bättre behandlingar, både 
tidigt i infektionen och mot de långtidssymptom som 
infektionen kan ge, säger Mattias Forsell. Vi ser en del 
patienter som får symptom flera månader efter de blev 
infekterade, och försöker även hitta fler sådana personer 
för att förstärka våra data.

Viktigt med data om prov
Det ligger otroligt mycket arbete bakom studien, säger 
Mattias Forsell. 
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– Än så länge går väldigt mycket av arbetet åt till att sam-
la in prov och bygga upp samlingen. Men det är några 
projekt som är på väg att publicera resultat, bland annat 
ett som studerat effekten på lungorna.
En viktig del av det arbetet är att samla in så mycket data 
som möjligt kring proven, exempelvis noggranna beskriv-
ningar av de symptom patienten provet kommer ifrån 
hade.

– Det är viktigt att ha så mycket data som möjligt för att 
vi ska kunna göra helhetsanalyser, säger Mattias Forsell. 
När samlingen är färdig kommer den att bli en väldigt 
värdefull resurs.

Utmaning få provtagningen att flyta
Det är en enorm mängd olika prov som ska sparas med 
god kvalitet. Det ställer höga krav på många steg i pro-
cessen.

– Det är många personer som tar proven, säger Johan 
Normark. Det är personal på intensivvårdsavdelningen, 
på infektionsmottagningen och infektionsavdelningen, 
samt på kliniskt forskningscentrum. Det har varit en 
utmaning att koordinera när och hur proven ska tas. 

De måste också dimensionera provtagningen och antalet 
nya deltagare i studien de rekryterar så att labbpersonalen 
hinner med att ta hand om proven.

– Men med tanke på hur situationen har varit så måste 
jag säga att det fungerat otroligt bra, fortsätter han. 
Mattias Forsell håller med.

– Våra biomedicinska analytiker och sjuksköterskor gör 
ett fantastiskt jobb! Och vi har fått ett jättebra stöd från 
både sjukhuset och universitetet.

Tog tidigt höjd för de etiska utmaningarna
En viktig fråga att lösa är de etiska tillstånden.
– Vi förutsåg att detta skulle bli problematiskt med 
många svårt sjuka patienter, säger Johan Normark. Så vi 
lade ner stor tankemöda på att utforma hur vi hämtar in 
samtycke. 

När det gäller patienter som inte kan lämna informerat 
samtycke direkt frågar de som tar proverna de anhöriga 
om de inte vill lämna samtycke. Sedan får personen som 
lämnat provet ta ställning till att lämna ett informerat 
samtycke när det är möjligt, senast innan personen läm-
nar sjukhuset.

Projektet startades av Umeå-forskarna, men sedan juni är 
forskare i Örebro med, och nu är även forskare i Karl-
stad, Västerås och Eskilstuna på väg in i projektet.
– Det börjar bli ett nationellt projekt, säger Mattias 
Forsell. Alla regioner har sina separata biobanker, men de 
forskningsprojekt vi driver är gemensamma.
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Första omgången medel från  
Vetenskapsrådet fördelade för utökad 
biobankning av covid-19
Elisabeth Norén, nationell koordinator för biobanksstrategi och koordinator för samordnad utökad biobankning 
av covid-relaterade prov 

Anna Beskow, biträdande föreståndare för den VR-finansierade forskningsinfrastrukturen inom Biobank Sverige

Samordning av den biobankning som sker av prov avseende covid-19 är viktig för den enskilda patientens 
vård och behandling, den kvalitetssäkring som sker inom ramen för hälso- och sjukvården, men även för att 
möjliggöra metodutveckling och forskning. Covid-forskning är av yttersta vikt för att öka förståelsen kring 
hur sjukdomen ska kunna hanteras och förhindras. Vidare behövs kunskap om hur eventuella följdsjukdomar 
kan upptäckas, behandlas och kanske helt undvikas. 

Vetenskapsrådet (VR) har tilldelat Biobank 
Sverige tio miljoner kronor för att finansiera 
utökad biobankning inom regionerna avseende 
covid-prov. En nationell arbetsgrupp har med 
gemensamma krafter arbetat för att möjliggöra 
en första fördelning av dessa medel. 

- Vi kan med glädje informera om att 17 av 21 
regioner valt att delta i den nationella sats-
ningen. Vilket fantastiskt engagemang, säger 
Elisabeth Norén.

- Det är trots hård belastning inom den kli-
niska verksamheten på grund av pandemin, 
viktigt att säkra prov från den enskilda patien-
ten, för både kommande vård och behandling 
men även för att möjliggöra forskning. Det 
känns mycket positivt med den satsning som 
nu gjorts av VR för att stödja detta. Planering-
en som ligger är att den andra fördelningen av 
VR-medel till regionerna genomförs Q2 2021, 
fortsätter Elisabeth.

I den här första omgången har vi utgått ifrån 
underlagen som skickats in och fördelat cirka 
4.7 miljoner kronor. Fördelningen är ytterst be-
slutad av föreståndaren för den VR-finansierade 
forskningsinfrastrukturen inom Biobank Sve-
rige. Vi har därmed finansierat biobankning 
av cirka 30 000 prov. En maximal ersättning 
har beslutats till 450 000 kr för enskild region, 
med undantag Västra Götalandsregionen/Skå-
ne (600 000 kr) och Stockholm (750 000 kr). 
De större regionerna (Stockholm, Västra Gö-
talandsregionen och Skåne) har ett högre tak 
relaterat till den större befolkningsmängden. 

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 tillgängliggörs för vård- och behandling, kvalitetssäk-
ring, metodutveckling och forskning. 
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Att vara provservicekoordinator under 
en pandemi
Provservicekoordinatorerna Wahida Sarwari och Kristin Scott

Att starta nya forskningsstudier, identifiera befintliga biobanksprov och göra utplock av insamlat material 
från flera orter i Sverige kräver bred kunskap och kompetens inom biobanksområdet. Vid samtliga sju noder 
inom Biobank Sverige finns en eller flera provservicekoordinatorer (PSK) som har i uppdrag att bland annat 
ge stöd vid nationell biobankning och underlätta forskning på biobanksprov. 

Servicen som provservice-
koordinatorerna kan ge 
blir extra viktig under en 
pandemi när sjukvården 
är hårt belastad samtidigt 
som det finns ett ökat 
tryck på att starta forsk-
ningsstudier om den nya 
sjukdomen.

-Samverkan med bioban-
kerna gör det möjligt att 
driva studien under de 
pressade förhållanden som 
pandemin innebär för 
sjukvården och förloss-
ningsvården. Servicen från 
PSK är en förutsättning 
för att studien ska kunna 
genomföras snabbt och 
tillförlitligt, säger Verena 
Sengpiel som är ansvarig forskare för COPE-studien. 
COPE är en nationell studie med flera deltagande klini-
ker runt om i landet.   

Under tidig vår 2020 skickades den första nationella 
studieförfrågan om covid-19 från Göteborg till Biobank 
Sveriges nätverk för PSK. Medan biobanker i flera andra 
länder stängde ner med anledning av pandemin, för-
beredde biobankerna i Sverige sig på att ta emot biobank-
sprov just med avseende på covid-19.

Alla biobanker i Sverige prioriterade covid-studier. 
Eftersom provservicekoordinatorernas samarbete kring 
nationella studier redan fanns på plats, kunde de agera 
snabbt. Pandemin ställde dock krav på nya risk- och 
konsekvensanalyser för att belysa och hantera risker vid 
biobankning av dessa prov. Många olika provtyper skulle 
omhändertas och det fanns väldigt lite kunskap kring 
risker med provhantering avseende SARS-Cov2. 

Hur har provservicekoordinatorernas arbetssätt 
förändrats?
Redan före coronapandemin hade PSK-gruppen regel-
bundna digitala möten för att samordna och koordinera 
studier som ett par gånger per termin kompletterades 
med fysiska möten ute på de olika noderna. Under 
pande min övergick detta helt till digitala möten. 

Under våren 2020 var det flera studier som låg i startgro-
parna för att påbörja provinsamling, men som till följd av 
coronapandemin fick pausa arbetet och är på väg att start 
nu i höst istället. Flera nya studier med fokus på covid-19 
har startats med hjälp av provservicekoordinatorerna och 
fler är på gång. PSK är även representerade och delaktiga 
i olika nationella arbetsgrupper inom Biobank Sverige, 
bland annat gällande framtagande av utbildnings- och 
informationsmaterial, biobankning av prov vid sällsynta 
diagnoser, samordning av utplock av prov från nationella 
studier samt samordning av utplock av prov från natio-
nella studier samt samordning av sparande av covid-prov 
i biobank.

https://www.copestudien.se/
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Europe Biobank Week 2020
Anna Clareborn, Projektledare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet

Tidigare under året såg det mörkt ut för den stora europeiska biobankskonferensen Europe Biobank Week 
(EBW), som ursprungligen skulle ägt rum i Sofia i mitten av oktober. BBMRI-ERIC och ESBB, de två inter-
nationella biobanksorganisationerna som ligger bakom arrangemanget, gjorde emellertid en enorm kraf-
tansträngning och anordnade en helt digital konferens med bara en månads fördröjning, 17–20 november. 
Temat för året var Biobanking for Global Challenges och utöver den globala utmaning i form av pandemin som 
vi fokuserar på i detta nummer av nyhetsbrevet, lyfte man även fram exempelvis biobankningens roll i fråga 
om att säkra planetens artrikedom och människans livsmiljö. 

Inom Biobank Sveriges VR-finansierade forskningsin-
frastruktur såg man digitaliseringen av konferensen som 
en viktig möjlighet att kunna bredda deltagandet till 
att omfatta även grupper som inte brukar ha möjlighet 
att vara med på fysiska konferenser av olika skäl. Den 
digitala konferensen kunde man ju delta i på sina egna 
villkor, då de 19 sessioner som gick live spelades in och 
tillgängliggörs på konferensplattformen tillsammans med 
14 förinspelade sessioner, postrar och annat material i tre 
månader efter konferensens slut. Med andra ord ett bra 
sätt att tackla en av de utmaningar vi fokuserar på i detta 
temanummer – den stora arbetsbelastning och tidsbrist 
inom biobankningssektorn som pandemin leder till. 

Det var många som ville utnyttja möjligheten att delta. 
Av konferensens 667 deltagare från 45 länder, represente-
rade 144 stycken Biobank Sverige, alltså nästan 22 % av 
det totala deltagarantalet. Administratörer, IT-specialister, 
labbpersonal, kvalitetsansvariga, medlemmar i Biobank 
Sveriges Styrgrupp, provservicekoordinatorer och fors-
kare är bara några av de grupper som fanns på plats och 
tog del av konferensens rika utbud. Många har bidragit 
med återkoppling efter evenemanget och någonting man 
framför allt har lyft fram är skillnaderna i fråga om hur 
olika länder har hanterat pandemin inom områden som 

provtagning, analysverksamhet, forskningsstöd och lik-
nande. Det var mycket tydligt att vi inte är i närheten av 
en gemensam europeisk biobankningsstrategi i fråga om 
covid-19, men att vi har mycket att lära av varandra. 

Flera deltagare har också kommenterat det mycket upp-
märksammade keynote-föredraget Science and health after 
the pandemic – evolution or revolution av Walter Ricciardi, 
ordförande i World Federation of Public Health Associa-
tions. Ricciardi menade att det var nödvändigt att anläg-
ga ett brett perspektiv på pandemin och att den är en del 
av ett mycket större sammanhang. Detta innebär att de 
utmaningar vi möter inom biobankningen kan få konse-
kvenser på många av samhällets nivåer. Vägen framåt, 
enligt Ricciardi, är en utökad samverkan mellan experter 
och medborgare, driven av kunskap och digitalisering. 

Biobank Sverige deltog som vanligt med ett bås, denna 
gång med enbart digitalt innehåll. Håll särskilt utkik 
efter filmen med Göran Bergström, där han berättar 
om SCAPIS-projektet som ett exempel på framgångsrik 
svensk biobanksforskning. Samma tema återkommer i de 
forskarporträtt som under året publicerats på biobank-
sverige.se och som tillgängliggjordes på engelska under 
konferensen.
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Notiser
Film med Göran Bergström,  
SCAPIS

I filmen Biobankens betydelse för framtida forskning 
får vi följa med när Göran Bergström, överläkare och 
professor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar 
om biobankens viktiga roll och arbete i forskningsstudien 
SCAPIS. SCAPIS är en världsunik forskningsstudie som 
ska förhindra hjärt-lungsjukdom. Göran Bergström är 
huvudansvarig för SCAPIS. Studien som är nationell 
involverar sex olika biobanker och sker i nära samarbete 
med Biobank Sverige. Detta har möjliggjort att 
biobankningen har gjorts på ett standardiserat sätt med 
hög kvalitet. 

Forskarporträtt på engelska

Nu finns flertal av de forskarporträtt som publicerats 
under 2020 översatta och tillgängliga på engelska på 
biobanksverige.se 

Uppdaterad e-learning om 
biobankslagen 

Nu finns en uppdaterad e-learning om Bio-
bankslagen tillgänglig på Läkemedelsakademins 
webbplats. Sen utbildningen lanserades i början 
av 2020 har över 500 personer gått utbildning-
en och deras utvärderingar ligger till grund för 
uppdateringen

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. 20
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https://youtu.be/9ymO1lIgc7Y
https://biobanksverige.se/english/research/
https://www.lakemedelsakademin.se/produkt/e-learning-biobankslagen-2/
https://www.lakemedelsakademin.se/produkt/e-learning-biobankslagen-2/
mailto:info%40biobanksverige.se?subject=
mailto:info%40biobanksverige.se?subject=

