
Svenska biobanksregistret (SBR)
Hanna Fransson, Produktägare SBR

2 0 2 2 - 1 1 - 0 8



Bakgrund
• Regionernas gemensamma IT-system med information om prov 

sparade i regionernas biobanker

• Version 1 av SBR lanserades 2010 (Inera)

• Behov av uppgradering

• Utveckling i regionernas regi

• Samverkan mellan samtliga regioner, kommunalt

samverkansavtal mellan samtliga regioner

• Enheten Biobank Sverige IT skapades

➢ Ett eget utvecklingsteam rekryteras



Syfte och mål med SBR
Syfte

Att kunna göra regionernas samlade biobanksprov och data om dessa sökbara samt för att vara 

ett administrativt stöd till verksamheten och underlätta att biobankslagen följs. 

Mål

➢ Kunna hitta prov med tillhörande information för bl.a. spårbarhet, forskning, kvalitetssäkring 

➢ Öka användningen av prov lagrade i regionernas biobanker

➢ Göra det enklare att följa biobankslagens krav (ex. spårbarhet) 

➢ Förenkla administrationen för verksamheterna

➢ Ökad rättssäkerhet och delaktighet för patienter och medborgare



Tidslinje och milstolpar

Januari 2021

Utvecklingsstart

September 2021

”Nya” SBR 

version 1

Mars 2022

SBR- Ingång för forskning 

Migrering av 

provinformation 

November 2022

Verksamhetsstöd 

Nej-talonger

Fortsatt 

utveckling



Första versionen av ”nya” av SBR
Den första versionen av nya SBR lanserades 15 september 2021.

https://sbr.biobanksverige.se

https://sbr.biobanksverige.se/


Huvudmän 



Biobanker



Provsamlingar



Ansluta laboratorieinformationssystem
➢ Provinformation relevant för hälso- och

sjukvård eller forskning. 

➢ Primärt information om biobankade vårdprov

➢ Provinformation ger möjlighet att bygga

funktionalitet för att uppfylla delar av SBRs

syfte och mål   

➢ Just nu pågår arbete med att ansluta

laboratorieinformationssystem (LIS) till SBR



Information om prov i SBR

Provmaterial

Information från LIS

Lokalisation (om 

tillämpbart)

Prov-ID

Samtyckesbeslut 

Registreringsdatum

Provtagningsdatum 

Kön

Personidentifierare 

SBR 

Nu
Migrerad information 

från ”gamla” SBR

(14 regioner) 

LIS Patologi/cytologi 

(17)

LIS Mikrobiologi (1)

6,5-7 miljoner prov

Kommande 
Information om prov 

från 21 regioner

LIS Patologi/cytologi 

(26) 

LIS Mikrobiologi (24)

LIS andra 

labbdiscipliner*

*Tillexempel: Kemi, genetik, virologi, immunologi

Några möjligheter

• Hitta prov

• Samköra med andra 

register

• Spårbarhet av prov

Framtiden

LIMS



SBR- Ingång för forskning
➢ Lanserad I mars 2022, SBR- Ingång för forskning.

➢ Riktad till forskare https://forskning.sbr.biobanksverige.se

➢ Ingen inloggning- öppen för alla

➢ Som steg 1 för att uppnå syftet att hitta prov för forskning byggdes’

en sökfunktion som kan besvara hur många prov som finns utifrån

valda provegenskaper.

➢ Forskare har möjlighet att lämna synpunkter och önskemål inför

kommande utveckling direkt i applikationen.

➢ Kan nås från SBRs webbsida https://biobanksverige.se/sbr och

från Svenska biobanksregistrets inloggningssida. 

➢ Idag innehåller sökfunktionen bara information om prov som tidigare

har skickats till ”gamla” SBR.

https://forskning.sbr.biobanksverige.se/
https://biobanksverige.se/sbr


SBR – Ingång för forskning - fortsättning
Länk: https://forskning.sbr.biobanksverige.se

https://forskning.sbr.biobanksverige.se/


Kommande utveckling 

➢Ansluta LIS till SBR för att få in mer provinformation i SBR så att proven i 

biobankerna kan hittas och användas.

➢Administrativt processtöd för verksamheten gällande handläggning av 

samtyckesärenden. 

➢Digitalisera processen för medborgare att skicka in samtyckesärenden till 

biobanken. 

➢Digitalisera processen för forskare att få tillgång till prov.

➢Synliggörande av befintliga provsamlingar för att öka användningen av prov i 

biobanken.



Agilt arbetssätt

Behov

Intressenter Produktägare Utvecklingsteam

Intressentens behov utreds

och prioriteras utifrån värde

för intressenten i relation till 

kostnad och tid för 

utvecklingen. 



En användbar produkt

• Stegvis utveckling

• Intressenternas möjlighet till synpunkter

• Användbar produkt i varje lansering 

Första 
lanseringen 

Andra 
lanseringen 

Tredje 
lanseringen



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.

Tack!
Hanna.fransson@rbcmellansverige.se

mailto:Hanna.fransson@rbcmellansverige.se

