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Biobank Sverige –

operativt och regulatoriskt stöd



Sveriges biobankslandskap – 450 biobanker

Mer än 150 miljoner prov hanteras i 250 
biobanker hos landsting/regioner och universitet 
- årlig tillväxt ca 3-4 milj prov

• 90% av proven hanteras av de 200 vårdbiobankerna 
– > 95 % sparas för vårdändamål
– < 5% sparas för forskning

• ca 55 biobanker inrättade för forskning (universitet, 
högskolor, vissa myndigheter). 
– Merpart enskilda studier. Undantag KI biobank

ca 200 biobanker med privat huvudman
• Laboratorieverksamhet (4%)
• Privata kliniker, företag, CRO (ca 96%)



Biobank Sverige 
Ett nationellt samarbetsorgan

mellan hälso- och sjukvård, 
akademi och näringsliv



• Skapat av universitetsjukhuslandsting/regioner och universitet 
med medicinsk fakultet (anslutning av övriga LT/regioner pågår)

• Branschorganisationerna Läkemedelsindustriföreningen (LIF), 
Swedish Medtech, Swedish Labtech och SwedenBIO är anslutna

• Inkluderar också representanter från patientorganisationer och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

• Utgör en plattform för att bättre ta tillvara på de styrkor vi har 
och för att bygga upp en nationell biobanksinfrastruktur för 
vård, forskning, näringsliv och allmänhetens och patientens 
nytta

• Extern finansiering av Vetenskapsrådet (VR)ochVinnova/SWElife.

• Samarbetar med berörda myndigheter och andra infrastrukturer

Biobank Sverige (ingår:  Nationella biobanksrådet och BBMRI.se) 



AU1: Regulatorisk 
biobankservice

Biobank Sverige
Beredningsgrupp

Strategisk plan

Biobank Sverige
Roller och arbetsgrupper

Nationell biobankstrategi

Nationell styrgrupp
FoU-chefer/direktörer och 

dekaner
Representanter näringsliv

AU2: Operativ 
biobankservice

Nationell IT-strategi

Hur öka värdet av befintliga 
provsamlingar

Strategisk utveckling av
gemensamma IT-frågor

Tillfälliga arbetsgrupper
Nationell koordinering, IT/SBR2, införande SIB, utbildning, hemsida, mallar, kvalitet etc

Chefer för Regionalt 
BiobanksCentrum (RBC)

Chefer för 
biobanksfaciliteter

21 Biobankssamordnare 
(BBS)

7 Provservice-
koordinatorer

Landstingens/regionernas
ingång i alla biobanksfrågor

Som stöd vid insamling av 
prov i nationella studier

I varje sjukvårdsregion



Infrastrukturen ska stödja

För forskning inom akademi och näringsliv

Nyinsamling
av 

blod/vätska
och 

tillhörande 
information

Nyinsamling
av vävnad och 

tillhörande 
information

Tillgång till 
befintliga 
vårdprov 

(blod/vätska) 
och 

tillhörande 
information

Tillgång till 
befintliga
vårdprov 

(vävnad) och 
tillhörande 
information 

Tillgång till 
befintliga

forskningsprov 
(alla typer) 

och 
tillhörande 
information 

IT-strukturer för att kunna lagra, hitta och ansöka om tillgång till prov

Rådgivning/support, regulatorisk och operativ för insamling och uttag



Dagens och framtidens forskning ställer nya krav som det idag 
saknas nationell biobanksinfrastruktur för

• Tillgång till större patientunderlag för
– forskning på undergrupper för att möjliggöra individanpassad 

behandling

– forskning på ovanliga sjukdomar

• Kortare tid från forskningsidé – resultat, till rimligt pris

• Att fler forskare får ta del av redan insamlade prov

• Hög (fler typer av analyser) och känd kvalitet (jämförbara 
prov) på prov och information om prov oavsett var provet 
tagits

Nya krav på biobankning och infrastruktur



Forskarservice och 
infrastruktur



9

Typ av prov

Befintliga prov

• Prov tidigare insamlade och bevarade för vård (ca 

95% av sparade prov) eller forskning (ca 5 % av 

sparade prov)

Nyinsamlade

• Tagna för specifikt projekt (Alla typer)



• Prov tas, hanteras och analyseras i vården för                     
att patienter ska få rätt vård

• Vissa prov sparas för bl.a. uppföljning, diagnostik 
(framförallt inom patologi/cytologi)

• Informationen (om prov och resultat) lagras i 
laboratorieinformationssystem (LIS) - en del av 
patientens journal (PDL)

• Sådana prov kan efter samtycke, etikansökan och
ansökan till biobanksansvarig även användas i 
forskning
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Befintliga prov – sparade för vårdändamål

ca 95% av sparade prov 



Beslut om tillgång ges av biobanksansvarig. Material 
måste finnas kvar för patientens vård och behandling.

För mer information och vägledning gällande tillgång till 
befintliga vårdprov. Kontakta: 
• Landstingets/regionens biobankssamordnare 

• Regionala biobankscentrum (RBC)

• Biobank Sverige (info@biobanksverige.se)
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Tillgång till befintliga vårdprov

mailto:info@biobanksverige.se
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Befintliga prov– sparade för forskning

• Prov tas, hanteras och analyseras för forskning

o Enskilda forskningsstudier

• Tillgång ofta begränsad. Bevaras under studien. 

o Större provinsamlingar/kohorter, prov och data:

• Kvalitetsregister med strategisk biobankning

• Forsknings- och/eller vårdinfrastrukturer

• Kan vara tillgängliga för samarbeten om samtycke att 
spara för kommande projekt finns, efter nytt EPN-
beslut och efter ansökan till biobanksansvarig (aktuell 
provsamlingsansvarig/styrgrupp/motsv)

ca 5% av sparade prov 



Befintliga kohorter/provsamlingar
• Hälsokohorter

– Northern Sweden Health and Disease Study (1985-, 134 000 

individer), EpiHealth, Lifegene, Twingene (del av tvillingregistret), 
Malmö Förebyggande Medicin (1974-1991), Malmö Kost Cancer 
(1991-), Malmö Offspring Study (barn och barn barn)

• Cancerområdet
– U-CAN (ca 15 000 individer), BIG-3, SCAN-B, 4D, Vätskebaserad 

cytologi, KARMA, Sthlm-2 & Sthlm-3 kohorterna (ca 90 000 individer)

• Diabetes
– ANDIU/ANDIS, ABIS, DIAVIP, DiPiS, MEDIM, Skaraborgsprojektet, 

TEDDY, 4D

• Hjärta och kärl
– Swedeheart biobank, SCAPIS  (ca 30 000 individer), BIG-3, 4D

• Reumatologi, immunsjukdomar
– SRQ Biobank (reumatologi), EIMS/IMSE (MS)



Beslut om tillgång ges av biobanksansvarig efter medgivande 
från den grupp eller kommitté som beviljar tillgång till 
respektive provsamling (aktuell 
provsamlingsansvarig/styrgrupp/motsv). 

För mer information och vägledning gällande tillgång till 
befintliga forskningsprov. Kontakta: 
• Utökad operativ biobanksservice

• Katalog över provsamlingar

• Landstingets/regionens biobankssamordnare
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Tillgång till befintliga forskningsprov



Nyinsamling av prov

Sjukvårdsintegrerad 

biobankning - sätter Sverige 

på kartan



Sjukvårdsintegrerad biobankning av vätskebaserade prov 

för forskning (SIB)

– kostnadseffektivt, säkert, hög och känd kvalitet

• Prov beställs i 
patientjournalen

• Etiketter skrivs ut och prov 
skickas till Klinisk Kemi

Kliniker
Långtids-
förvaring i frys

Bild: Anna Beskow, Uppsala biobank

Provhanterande lab –
t.ex. klinisk kemi

Journalsystem 
/e-remiss

LIS Robotinterface

Prov

Biobank 
LIMS

Pre-analytisk 

robot

Biobank 

robot

• Sorterar

• Centrifugerar

• Avproppar

• Alikvoterar

• 8 x 225 ul

• 500 ul rör i SBS-format

Information

• Minsta gemensamma 
variabellista GBIS 2.0



SIB i Sverige 
April 2018



För mer information och vägledning gällande 
nyinsamling av prov. Kontakta 

• Landstingets/regionens biobankssamordnare

• Provservicekoordinatorer vid Operativ biobanksservice 
– vid universitetssjukhuslandsting/universitet

Kontaktuppgifter hittas på www.biobanksverige.se

18

Nyinsamling av prov

http://www.biobanksverige.se/


Nationellt koordinerad 

biobanksservice

Regulatorisk och operativ



Nationellt koordinerad biobanksservice

• Regulatorisk biobanksservice

– Nationella riktlinjer för ansökningar om tillgång till prov, rådgivning 
vid upprättande av avtal och gällande biobanksdelar i etikansökan. 
Regionala biobankscentrum (RBC) och biobankssamordnare 

– 1 november – ELSI helpdesk för forskare

• Operativ biobanksservice

– Finns i alla landsting/regioner - ger stöd till forskare vid planering 
av studier. Biobankssamordnare

– Utökad operativ biobanksservice: Planering av studier, registrering 
och hantering av prov, DNA/RNA extraktion, förvaring, IT-LIMS, 
uttag av prov, cryopreservation av celler etc. En ingång vid start av 
studier med insamling på flera orter via Provservicekoordinatorer. 
Finns vid universitetslandsting/universitet.



Kontaktuppgifter hittas på 
www.biobanksverige.se

Frågor: info@biobanksverige.se

21

http://www.biobanksverige.se/
mailto:info@biobanksverige.se


Biobank Sverige

En samlad biobanksinfrastruktur för insamling och tillgång 

till prov och tillhörande information till gemensam nytta och 

för invånarnas hälsa


