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Bakgrund
Initialt i pandemin fick Biobank 
Sverige återkommande frågor om 
hur stöd gällande nationell 
samordning av biobanking avseende 
covid-19 relaterade prov kunde ges. 

Med anledning av detta 
genomfördes en inventering av 
pågående biobankning. Även 
samtal gällande behovsbild 
genomfördes med flera instanser; 
myndigheter, specialistföreningar, 
klinisk verksamhet och forskare. 

Vetenskapsrådet (VR) tilldelade 
Biobank Sverige 10 mkr för att 
finansiera utökad biobankning inom 
regionerna avseende covid-19 för 
att utöka möjligheterna till forskning. 



Syftet var att nationellt samordna utökad biobankning av covid-19 
relaterade prov. 

Mer specifikt avsågs att enhetligt samla in prov samt att skapa 
provsamlingar med geografisk spridning och provtyper av olika slag 
för att framför allt utöka möjligheterna till forskning på covid-19 men 
även för vård, kvalitetssäkring och metodutveckling. 



Q4 2020 – 4.7 mkr

17 deltagande regioner

Inventeringsunderlag 
12 mkr

Inventeringsunderlag 
80 000 prov

Q4 2021 – 5.3 mkr

17 deltagande regioner

Inventeringsunderlag 
23 mkr

Inventeringsunderlag
160 000 prov

Medlen delades upp för tilldelning i två omgångar 
(Q4 2020 och Q4 2021)



Annat ex. saliv, nedre luftvägar, buffy coat.



Metadata - övergripande data om 
provsamling måste kunna 
tillgängliggöras i covid-19 portalen

Tillgänglighet i etikgodkänd 
forskning

Bevarandetid – minst 5 år
Finansiering – redan externt 
finansierade prov finansierades 
inte med VR-medel

Geografisk spridning Provtyper av olika slag

Biobankning inom ramen av 
vård och behandling - beslut av 
medicinsk profession

Biobankning inom ramen av 
forskning – godkänd 
etikprövning



I samarbete mellan Biobank Sverige och SciLifeLab
togs COVID-19 Data Portal SWEDEN fram (lansering 2021-02-24)



Statistik: SciLifeLab 2021-09



Lansering 2021-02-24

Unika besökare över tid (2021-02 – 2021-09)

Statistik: SciLifeLab 2021-09





https://www.covid19dataportal.se/biobanks/

Formulär som ska fyllas i för att tillgängliggöra provsamling i forskning:

Vård och behandling: https://link.webropolsurveys.com/S/B0C0DF977D07ED13
Forskning: https://link.webropolsurveys.com/S/22D75CC71EE1E917

https://www.covid19dataportal.se/biobanks/
http://hybrid-web.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicFcyxDcIwEAXQzwzsYV9EkAkVAoPoKJggiU5K4GJHZxOUxSgp2IRNEG-AhwXeH-D8BVRm2rBJOpmh7qWNIWsU08YBBfmKLg1R6Uq3Bkuf6oZzZ0JUDju9iUmMLucxba2VPtzNkxuNY5T00Inn9G_s1e7pQP5UOefJHX2xArB8AT926CoX&Z
http://hybrid-web.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicFczNDYJAEAbQzxrsY38IZMWTCWzizYMVAJkEdNglsyuGxjx6sBM7Mb4CHnZ4f4DzFxDezIFUklXN3cRDDFkiqyHOsKatzaU3pnSlq0A8pa6nPKoQhcJJbqwSYcx5SUeteQp39aRe4hI5PWSlLf0bfdVF0bqqaZz13vraOgD7F_ADdcsqDA&Z


Hur kan vi öka användningen av prov insamlade för ändamålen vård och behandling i 
etikprövad medicinsk forskning framgent? Vad är det som begränsar användningen?

Inventering – förekommer förfrågningar om åtkomst till prov?

• Vård och behandling: enstaka förfrågningar.
• Forskning: förekommer i större utsträckning (hälften av forskarna har svarat ja).

1 förfrågan

5 förfrågningar

• Bristande kännedom?
• Bristande provkvalitet och standardisering/harmonisering?
• Resursbrist i vården att vara behjälpliga?
• Svårt att hitta rätt typ av prov? 
• Annat?



Titel på studien: Studie av immunförsvaret mot SARS‐CoV‐2 coronavirus för att bättre förstå och
behandla eventuellt uppkommen trötthet efter covid‐19 infektion 

A. Rosén, prof. em., E. Apostolou, Dr., M. Rizwan

Syfte: Studera vilka immunologiska mekanismer som ligger bakom ME/kroniskt trötthetssyndrom. 
Det är sedan tidigare känt att tillståndet utlöses – märk väl – i 70% av fallen av en svår 
virusinfektion. För att longitudinellt kunna följa forskningspersonernas immunologiska utveckling och 
möjlighet till behandling måste prov tas före, under och efter Covid-19 infektion.

Provtyp: plasma, perifera blod monocytära celler (PBMC), Saliv

Metod: multiplex analys av antikroppar mot virus-peptider (teknikutveckling ledd av framlidne prof. J 
Blomgren (Uppsala) och M. Rizwan. Metod etableras och valideras i Linköping (M. Rizwan) för anti-
SARS-CoV-2 i samarbete med forskargrupp i Stockholm.

Prov före covid-19 
infektion

Prov under covid-19 
infektion

Prov efter covid-19 
infektion

Exempel: Prov relaterat till covid-19 har tillgängliggjorts i forskning som 
resulterat i samarbete och publikation 



biobanksverige.se
Biobank Sverige är en nationell infrastruktur för biobankning där hälso- och sjukvård, 

akademi, näringsliv och patientorganisationer samverkar för en god vård och forskning.

elisabeth.noren@rjl.se
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