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Verksamhetsplan	Linköpings	Biobanksfacilitet	(BBF)	2016	

Inledning	
	
År 2005 ingicks en muntlig överenskommelse om biobankssamverkan mellan Linköpings 
Universitet (LiU) och Landstinget i Östergötland (LiÖ), nuvarande Region Östergötland 
(RÖ), vilken 2010 även kom på pränt och därmed officiellt bekräftar RÖ:s roll som huvudman 
för biobanker av betydelse för forskningen vid LiU. Denna överenskommelse utvidgades 
genom ett Avtal om gemensam Biobanksfacilitet (BBF) för biobanksprover och tillhörande 
service och rådgivning, signerat 30 september 2012. RÖ har fortsatt huvudmannaskap för 
biobankerna medan LiU är huvudman för BBF, som är organiserat inom Core Facility-
verksamheten vid Hälsouniversitetet. 

Den internationella utvecklingen i fråga om medicinsk forskning har under senare år fått ett 
ökat fokus på stora biobanksstudier. En avsiktsförklaring mellan Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Vetenskapsrådet (VR) tecknades januari 2012, med syfte att verka för 
en gemensam svensk biobanksstruktur. Av avsiktsförklaringen framgår att oavsett om det 
primära syftet är sjukvård, kvalitetsutveckling eller forskning är en enhetlig och säker 
hantering av biobanksprov och tillhörande information av avgörande betydelse för att kunna 
förvara, spåra, jämföra, sortera, transportera, utbyta och analysera ett stort antal prover på ett 
kvalitetssäkert sätt. Även kraven från de externa finansiärerna har ökat och på sikt kommer 
inte forskningsbidrag att kunna erhållas och publicering medges om kvalitetskraven inte är 
uppfyllda. SKL och VR förbereder därför en gemensam utveckling och ett nära samarbete 
kring biobanker. Uppbyggnad av en nationell forskningsinfrastruktur har inletts. 
Huvudsakligen kommer denna att omfatta forskningsmaterial, men även biobanksmaterial i 
sjukvårdsverksamheten. 

Arbetet vid BBF kommer att bedrivas enligt riktlinjer framtagna i samarbete med gemensam 
svensk biobanksstruktur. BBF utgör också en nod i det svenska BioBanking & Molecular 
Resource Infrastructure of Sweden (BBMRI) nätverket sedan undertecknandet av 
konsortialavtalet februari 2013.  Det övergripande syftet är att skapa nya högkvalitativa 
provsamlingar i ett standardiserat format av forsknings- och sjukvårdsprover. Arbetet kommer 
också att omfatta en katalogisering av existerande forskningsprovsamlingar och att 
sammanföra dessa i den gemensamma BBF för att säkerställa en kvalitetssäkrad övervakning, 
förvaring, hantering och spårbarhet.  
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BBF:s	långsiktiga	mål	är	att:	
	

Ø Sammanföra i första hand alla forskningsprovsamlingar inom sjukhuset och 

universitet. 

Ø Erbjuda ett säkert omhändertagande av värdefulla provsamlingar, såväl nya som 

befintliga, inklusive kvalitetskontrollerad fysisk förvaring samt elektronisk 

dokumentation med säker spårbarhet. 

Ø Bygga upp och tillhandahålla informatiksystem som hjälp för spårbarhet av prov och 

som stöd för forskning. 

Ø Erbjuda rådgivning kring frågor när en provinsamling planeras såsom 

provinsamlingslogistik inklusive provrör, etiketter och märkning. 

Ø Vara rådgivande i biobanksfrågor. 

Ø Sprida kännedom om bl.a. nationella mallar för biobanksavtal, regelverk och 

överenskommen praxis för tillgång till prov för forskning, kvalitetskrav för 

provhantering och kvalitetshandböcker. 

Ø Arbeta i linje med de rekommendationer och harmoniseringar som tas fram nationellt 

och internationellt för uppbyggnad och drivande av biobanksfaciliteter och hantering 

av prov och provsamlingar inklusive information om prov, så att tillgängliga 

biobanksresurser kan utnyttjas optimalt för forskning och förbättrad vård. 

Ø Initiera diskussion rörande stöd av prospektivt biobankande för framtida forskning. 

 

Verksamhetsmål	2016	
	

Ø Skapa och vidareutveckla rutiner för de prov och provsamlingar som hanteras inom 

BBF både vad gäller befintliga och nya prov, utlämnande av prov samt när prov 

skickas för analys, Detta avser dels det praktiska arbetet men också att kontrollera så 

att biobanksavtal är tecknade innan prov utlämnas alternativt skickas för analys. 

Ø Fortsatt upprätta kvalitetsdokument och Standard Operating Procedures (SOPar) för 

arbetsrutiner mm, inklusive rutiner för hur de fastställs och revideras. 

Ø Ta fram plan för internrevision av verksamheten och avvikelsehantering. 

Ø Fortsatt kravställa vidareutvecklingen avLIMS (Laboratory Information Management 

System) för forskningsprovsamlingar för spårbarhet samt ökad kvalitet och säkerhet i 

provhanteringen. 



2016-04-19				Dnr	LiU-2016-00411	

3(3)	
	

Ø Färdigställa och utrusta det nya Stora fryshotellet för optimal förvaring och hantering 

av prover, samt ta emot provsamlingar i de båda lokalerna. 

Ø Vid behov uppdatera prislista för BBF:s tjänster för RÖ och LiU, samt för externa 

kunder. 

Ø Anställa personal för drift av fryshotellen 

Ø Färdigställa testning och implementera rutiner kring drift av alikvoteringsrobot för 

automatiserad provhantering i samarbete med Diagnostikcentrum – Klinisk Kemi och 

CMIT/LIT samt i övrigt arbeta med införandet av sjukvårdsintegrerad biobankning av 

vätska i enlighet med implementeringsplanen i ansökan till SweLife. 

Ø Färdigställa kommunikationsplan samt informera användare om BBF:s tjänster via 

hemsida, nyhetsbrev, invigning av Stora fryshotellet samt möten med olika 

intressegrupper där tryckt informationsbroschyr kan distribueras. 

Ø Samverka med Futurum Jönköping och Forum Kalmar inom det regionala nätverket 

”Samverkan om infrastruktur för praktisk biobanksverksamhet ” 

Ø Upparbeta rutiner för hantering av provsamlingar utan provsamlingsansvarig. 

Ø Aktivt delta i Nätverket för nationell biobanksservice. 

Ø Samarbeta med FMC om en hållbar struktur för service och larmövervakning av 

lågtemperaturfrysar. 

Ø Samverka med Forum Östergötland under utvecklingen till regional nod för att stärka 

infrastrukturen för klinisk forskning. 

Ø Föra en diskussion lokalt, sjukvårdsregionalt och nationellt om en långsiktig 

ekonomisk hållbar utveckling för optimal användning av BBF som infrastruktur för 

forskning. 

Ø Fortlöpande bedöma och följa upp BBF:s ekonomiska situation i enlighet med 

beslutad budget samt ta fram förslag till påföljande års budget. 

Ø Delta i BBMRI.se som nod för Linköping, samt skicka in verksamhetsplan och 

verksamhetsrapport till BBMRI.se för de delar av verksamheten som har stöd från 

BBMRI.se, i enlighet med konsortialavtalet. 

 

Fastställd av BBF:s styrgrupp 2016-04-19 


