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Nationell konferens o klinisk forskning 14-15 april 2015 i Göteborg 

För första gången arrangerades denna konferens av Kommittén för nationell samordning 

av kliniska studier vid Vetenskapsrådet i samarbete med Stockholms Läns Landsting, 

Region Skåne, Norrlandslandstingen, Uppsala Örebro regionen, landstinget i Östergötland 

och Västra Götalandsregionen. Temat kommer från utredningen Starka tillsammans – från 

idé till verklighet med vikten av nationell samordning för kliniska studier. Sonja Eaker Fält 

(Uppsala) och Maria Svensson (Örebro) deltog som föreläsare och berättade om 

sjukvårdsintegrerad biobanking. Föreläsningarna från konferensen finns publicerade på 

https://gothiaforum.com/konferens-2015 

 

Vårmöte för patologi i Örebro den 20-22 maj 2015 
 
Vårmöte 2015 för Klinisk kemi och Patologi äger rum den 20-22 maj på Conventum i 
Örebro. Maria Svensson i Örebro skriver att: Nytt för i år är att vi för första gången fått med 
ett eget program som för oss som jobbar med biobanksfrågor, vilket känns väldigt roligt! 
”Biobanksdagarna” är schemalagda till 21-22 maj, med en bankett på onsdagskvällen. Det 
är naturligtvis öppet att anmäla sig till att närvara vid alla tre dagarna. Vi kommer att ha 
tillfälle att lyssna till föreläsningar om bland annat cirkulerande tumörceller, registerstudier, 

PUL, biobankslagen och om Dansk biobank. På fredagen kommer Nobelpristagare i 
medicin Harald zur Hausen att hålla ett föredrag. Han upptäckte att humant papillomavirus 
(HPV) kan orsaka livmoderhalscancer. Denna forskning bidrog till utvecklandet av ett HPV- 
vaccin som introducerades 2006. Professor Harald zur Hausen delade också Nobelpriset i 
fysiologi eller medicin 2008 med Françoise Barré-Sinoussi och Luc Montagnier som 
upptäckte HIV. Dagens tema är ”Sambandet av konsumtionen av rött kött och 
kolorektalcancer.”  Det går bra att kontakta Maria beträffande biobanksfrågor på 
maria.svensson@regionorebrolan.se 
För information om vårmötet http://www.regionorebrolan.se/varmote2015 
 
 

Biobanksdagen den 28 maj 2015 

Nationellt Biobanksråd anordnar en utbildningsdag om biobankslagen och angränsande 
lagar som Etikprövningslagen och PUL-personuppgiftslagen. Dessutom kommer 
konferensen att innehålla praktiska tillämpningar av biobankslagen. Denna konferens är i 
skrivande stund fullbokad. Det går bra att anmäla sitt intresse till ett nytt 
utbildningstillfälle som kommer under hösten 2015 på: 
biobank2015@akademikonferens.uu.se 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aktuellt  
 

 Ny EU-förordning 
om kliniska 
prövningar  
(536/2014) ska 
implementeras med 
konsekvenser för 
biobanksavtal. NBR 
är med i processen. 
Mer info om 
förordningen finns 
på läkemedels-
verkets hemsida  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
e-post: 
rbc@rbcuppsalaorebro.se 
 
Kontaktuppgifter 
hittas på  
vår hemsida 
www.uppsala-
orebro.biobanksverige.se  
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Seminarium för biobankssamordnare  

Detta seminarium gick av stapeln den 12 mars och hölls på SKL i Stockholm. Seminariet 
innehöll uppdateringar om aktuella frågor inom biobanksområdet och även diskussioner 
om knepiga fall. Erik Björk från Klinisk Genetik vid Karolinska sjukhuset föreläste om 
Familjeutredningar. Dessutom anordandes en work-shop om vilka förändringar som ska 
göras på hemsidan www.Biobanksverige.se  

 

Studieservice – Service för kliniska prövningar 

Som tidigare rapporterats har en modell utarbetats för att underlätta och förbättra 
möjligheterna till att genomföra kliniska studier inom cancer i regionen. Denna modell har 
tagits fram i samarbete med Regionalt Cancercentrum (RCC). Modellen håller för 
närvarande på att sättas i bruk och rutiner kommer att utarbetas för att få denna 
verksamhet att fungera ute på alla kliniker inom regionen. Detta arbete kommer att utföras 
av Birgitta Sundberg och Susan Okhravi Lind vid RBC/RCC i Uppsala. Anna Pedersen 
som varit projektledare för framtagandet av modellen kommer nu att arbeta med införandet 
av en Regional biobanksinfrastruktur för forskning.  
 
En pilotstudie har gjorts enligt modellen och en rapport finns att läsa på: 
http://www.rbcuppsalaorebro.se/studieservice-for-kliniska-provningar-i-uppsala-
orebroregionen-slutrapport-fran-pilotprojektet/  

 

Regional biobanksinfrastruktur för forskning och vård 

Tidigare har vi rapporterat om detta arbete som pågår med en ny infrastruktur som bygger 
på en redan etablerad struktur som redan finns inom sjukvården, men som också ska 
komma att gälla för forskning framöver. För att underlätta för forskning och för att undvika 
att varje forskningsprojekt behöver skapa sina egna lösningar håller regionala lösningar på 
att implementeras eller undersökas med stöd av RBC, RCC och landstingens 
biobankssamordnare. 
 
Införande av sjukvårdsintegrerad och standardiserad insamling av blodprov pågår och 
finns nu i Uppsala, Örebro, Värmland och Gävle.  
 
Parallellt med att införa en standardiserad insamling av blod pågår också projektet 
”Framtagande av ett förslag till en regional plan för insamling/hantering och förvaring av 
färskfrusen vävnad för forskning”. Idag kastas material framförallt beroende på resursbrist. 
I förslaget skall ingå förslag på samtyckeshantering, uttagsprocesser samt en redovisning 
för vilka resurser den föreslagna hanteringen skulle kräva. Resultatet redovisas för 
huvudmännen, politiker och universitet i regionen.  
 
RBC är regional samordnare, lokalt samordnas arbetet via landstingens 
biobankssamordnare och berörda verksamheter.  
Projekten har getts finansiellt stöd av Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro, Regionala 
Forskningsrådet i Uppsala-Örebro, RCC i Uppsala Örebro, och U-CAN. 
 
För frågor kontakta RBC eller din biobankssamordnare. 
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