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Särskild överenskommelse med LIF, Swedish Medtech, Swedish Labtech 

samt SwedenBio om anslutning till huvudöverenskommelsen1 angående 

biobanksinfrastruktur 

 

Inledning 

En god samverkan mellan näringslivet och hälso- och sjukvården samt universiteten syftar till 

att främja samordning av de resurser som görs tillgängliga i samarbetet på biobanksområdet 

nationellt, sjukvårdsregionalt och lokalt.  

Under våren 2017 träffades en ny huvudöverenskommelse mellan landsting/regioner med 

universitetssjukhus samt universiteten med medicinsk fakultet om ett fördjupat samarbete 

för att stödja biobanksinfrastruktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringslivbiobanks-

infrastrukturen i Sverige, se bilaga.  

Parterna i huvudöverenskommelsen ser det som angeläget att genom denna särskilda 

överenskommelse möjliggöra för näringslivet att aktivt delta och bidra till det fördjupade 

samarbetet på biobanksområdet genom deltagande i nationell styrgrupp och 

beredningsgrupp i enlighet med huvudöverenskommelsen.  

Anslutning till huvudöverenskommelsen 

Härmed ingår nationella styrgruppens ordförande och näringslivets företrädare denna sär-

skilda överenskommelse om anslutning till huvudöverenskommelsen. Denna särskilda 

överenskommelse har som syfte att öka konkurrenskraften i svensk medicinsk forskning och 

utveckling inom akademi och näringsliv med målet att främja utvecklingen av hälso- och 

sjukvård. 

Den gemensamma avsikten är att även detta samarbete med näringslivet ska präglas av 

ömsesidig nytta, transparens, proportionalitet samt principerna i Överenskommelse om 

Samverkansregler2. Därför ska allt samarbete under denna särskilda överenskommelse 

liksom under huvudöverenskommelsen vara i överensstämmelse med de grundläggande 

principerna i Samverkansregler. 

Representation i nationella styrgruppen och beredningsgruppen 

I nationella styrgruppen ingår två representanter för näringslivet samt två i 

beredningsgruppen. Representanterna utses av de undertecknade näringslivsorganisationer 

som själva ansvarar för att övriga näringslivsorganisationer får tillgång till relevant 

information som rör arbetet i nationella styrgruppen och beredningsgruppen. 

 
1 Huvudöverenskommelsens parter är landsting/regioner samt universiteten med medicinsk fakultet i Göteborg, 

Linköping, Lund, Umeå, Uppsala, Örebro och Karolinska Institutet 
2  Överenskommelse med Sveriges Kommuner och landsting, LIF och Swedish Labtech om samverkansregler för 

den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin.  
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Övrigt 

För att underlätta det praktiska samarbetet planeras ett gemensamt framtagande av en 

guide som stöd för genomförande av forskningsprojekt som nyttjar biobanker.  

Ikraftträdande och upphörande 

Denna särskilda överenskommelse gäller från och med den 1 juli 2017 och tills vidare. 

Upphör huvudöverenskommelsen upphör även denna särskilda överenskommelse utan 

förgående uppsägning. Respektive part kan vidare säga upp denna särskilda 

överenskommelse med sex månaders uppsägningstid.  

Undertecknade 

Denna särskilda överenskommelse undertecknas av respektive part. Originalet förvaras i 

diariet hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Varje part erhåller en styrkt kopia av originalet.  

 

 

Ort och datum:_______________________________ 

Ordförande i nationella styrgruppen  

Underskrift: _________________________________ 

Namnförtydligande: Sonja Eaker Fält  

      

Ort och datum:_______________________________ 

Läkemedelsindustriföreningens Service AB  

Underskrift: _________________________________ 

Namnförtydligande: Anders Blanck, VD 

      

Ort och datum:_______________________________ 

Swedish Medtech Service AB  

Underskrift: _________________________________ 

Namnförtydligande: Anna Lefevre Skjöldebrand 
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Ort och datum:_______________________________ 

Swedish Labtech  

Underskrift: _________________________________ 

Namnförtydligande: Therese Hazelius 

      

Ort och datum:_______________________________ 

SwedenBio  

Underskrift: _________________________________ 

Namnförtydligande: Jonas Ekstrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga:  

Huvudöverenskommelse mellan landsting/regioner samt universiteten med medicinsk 
fakultet i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala, Örebro och Karolinska Institutet 
om ett fördjupat samarbete för att stödja biobanksinfrastruktur för hälso- och sjukvård, 
akademi och näringsliv.  


