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Nod Sthlms regionala och statliga biobanker

RS Sjukvårdsbiobank
Huvudman: vårdgivare, RS/Karolinska Universitetssjukhuset
Biobankprovsamlingar: Primära, sekundära

Forskningsbiobanken- KIBB

Huvudman: universitetet, Karolinska Institutet
Biobankprovsamlingar: Sekundära

Mindre 
biobanker och 
biobanker 
inom privat 
förvaltning och 
myndigheter

Ca 90% av alla prover (varav ca 
95% är för vård och behandling, 

resten för forskning)

Primär provsamling
•Tagen inom hälso-och sjukvård.
•För biobank med primär provsamling kan endast vårdgivare vara huvudman.

Sekundär provsamling
•Utlämnad från hälso- och sjukvård till annan huvudman.
•Sekundär provsamling får ej lämnas vidare.
•Forskningsinstitution, läkemedelsbolag som inte är vårdgivare kan endast vara huvudman för 
biobank med sekundär provsamling.

Ca 70-80 
milj prover 

Ca 5-10 
milj prover

Totalt ca 160 miljoner 
biobankprover i Sverige. 
Nod Sthlm är störst (ca 

1/3 av alla ärenden)



Sjukvårdsbiobanken och biobankprover råder under ett 
komplext juridiskt landskap: 10 lagrum och 1 föreskrift

 Sjukvårdbiobanken har Karolinska Universitetssjukhuset som sjukvårdshuvudman och råder därmed 
under HSL.

 Därtill råder Sjukvårdsbiobanken som verksamhet under: Biobankslagen, Kommunallagen, 
Förvaltningslagen och Konkurrenslagen.

 Sjukvårdsbiobanken omfattar: 
o VDB-provsamlingar (avsedda för vård, diagnostik och behandling), ca 95%
o Forskningsprovsamlingar, ca 5%

 VDB-provsamlingar omfattas främst av GDPR, HSL, patientdatalagen, patientsäkerhetslagen, och 
offentlighets- och sekretesslagen och biobankslagen.

 Forskningsprovsamlingar omfattas främst av GDPR, etikprövningslagen och biobankslagen.
 Därtill tydliggör ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om biobanker i hälso- och sjukvården 

(OSFS 2002:11)” sjukvårdsbiobanken skyldighet avseende hantering av human prov.

 Samtliga lagrum tillsammans styr sjukvårdsbiobankens uppdrag, finansiering (ersättning och 
serviceskyldighet), planering och genomförande. 

 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn över att biobankslagen efterlevs.
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Sjukvårdsbiobanken i RS omfattar 5 uppdrag

Region Stockholms biobank (kallad sjukvårdsbiobanken) omfattar: 
• Regional Biobank Centrum Sthlm-Got, medikolegal service (RBC)
• Stockholms Medicinska Biobank, medikolegal service (SMB)
• Sjukvårdsintegrerad biobanking vätska, operative biobankservice (BoS)
• Sjukvårdsintergrerad biobanking vävnadsenhet, operativ biobankservice 

(PCFK)
• Studiecenter, studiestöd (avtal, remisser, provlogistik) och provhantering 

(SC)
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Sjukvårdsbiobanken RS: En del av funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska 
(MDK) på Karolinska Universitetssjukhuset

Verksamhets-
utveckling

GMCK

Klinisk Patologi & 
Cancerdiagn.

Klinisk Genetik & 
CMMS

Klinisk Kemi

KITM Klinisk 
farmakologi

Infrastruktur & 
produktions-

styrning

Biobank och 
Studiestöd

FoU

Klinisk 
Mikrobiologi

Radiologi 
Huddinge

Strålningsfysik & 
Nuklearmedicin

Radiologi Solna Radiofarmaci

Funktionschef MDK

HR

ControllingStrålsäkerhets-
stab*

Barnradiologi 
Neuroradiologi  

PCFK (vävnadsenheten)

RS sjukvårdsbiobank =

Vårdprovsamlingar, studiestöd och koordinering mot Kliniska LabStudiestöd och koordinering mot Bild



SMB/RBC Sthlm-Got, 
Studiekoordinatorer:

• Förhandsgranskning/ 
Rådgivning/ 
Utbildning/Information

• Relaterad service 
(lagar/regelverk)

• Extern samordning mot 
kund/”Koordinatorer” 
(prov + info om prov)

• Studiestöd & design
• Intern samordning mot 

olika ME
• Samtyckeshantering
• Tillgängliggöra prov och 

tillhörande provinfo
• EKS BoF

Operativ service:

• Rådgivning/info i op
service

• Preanalys & 
provlogistik inför 
analys (hantering)

• Sjukvårdsintergrad 
biobanking 
(insamling, förvaring, 
uttag)

• Förädling 
• Laborativt stöd
• Fryshotell
• Samordning mot 

provinlämningen i 
Solna

Utveckling (initialt IT):

• Nya tjänster
• Utveckling av 

stödsystem tsm IT
• Processutveckling tsm

Marknad 
(verksamhetsutvecklin
g)

• Utveckling av intern 
samordning/samverka
n

(ej analys)

Enhetschef Enhetschef 

Avdelningschef 

Biobank & Studiestöd:
Ny organisationsstruktur fr o m 1 januari 2022 för tydligare styrning och uppdrag.

Samordnaremedicinsk rådgivare

Nat. kommunikatör BiS Kvalitetsansvarig

Jurist

Stockholms Medicinska Biobank Studiecenter

”one-stop-
shop”



Enheten Stockholms medicinska 
biobank (SMB)
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SMB/RBC Sthlm-Got, Studiekoordinatorer Lab och Bild:

• Biobanksrådgivning/Utbildning/Information
• Relaterad service (lagar/regelverk)
• Förhandsgranskning biobanksansökan
• Granskning och beslut av biobanksansökan, singel- och multicenter samt 

ändringar och förlängning av befintligt avtal
• Ansökan om att skicka prov på analys inom eller utom Sverige (MTA)
• Samtyckeshantering biobankprover
• Tillgängliggöra prov och tillhörande provinformation

• Extern samordning med kund gällande sjukhusintegrerad biobanking, 
studiestöd, prov- och bildanalys inom Medicinsk diagnostik Karolinska (MDK)

• Intern samordning med olika Medicinska enheter inom laboratoriet och 
bild/röntgen, MDK



 Totalt 351 biobanksärenden till den regionala biobanken i Sthlm
 Varav 158 läkemedelsprövningar
 24 av 158 förhandsgranskades
 96 % av ansökningarna lever upp till Biobank Sveriges 

rekommendationer. Komplett ansökan ska handläggas inom 10 
arbetsdagar för Singel/multicenteransökan, nyinsamlade prover 

 93 % av ansökningarna lever upp till Biobank Sveriges 
rekommendationer. Komplett ansökan ska handläggas inom 30 
arbetsdagar för Singelcenteransökan, befintliga prover

 Median för handläggningstid alla ansökningar (fördelning av 
ärende till beslut) 29 arbetsdagar
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Statistik 2021



PROSIS –ett digitalt 
ärendehanteringssystem
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PROSIS (Provsamlingar i Stockholm)
- digitalisering av biobanksansökan
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Åtkomst portal/E-tjänster från SMBs webbplats. Registrering av 
konto och behörighet till PROSIS.
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PROSIS startsida
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Ansökan om tillgång till prov för 
forskning, singel- och multicenter
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Ansökan om ändring/förlängning av 
godkänt biobanksavtal
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Ansökan om att skicka prov på analys
inom eller utom Sverige
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Kontakt och stöd
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