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Vad kan vi erbjuda?

Rådgivning vid uppstart av nya studier
Vi ger råd om praktiska aspekter kring 
provhantering av biobanksprov, t ex rörformat, 
provtyper, märkning och logistik. Vi förmedlar 
också kontakter med Regionalt Biobanks-
centrum (RBC) och Region Östergötlands 
Biobankssamordnare angående biobanksavtal, 
granskning av biobanksavsnitt i etikansökan 
och patientinformation inför ansökan till 
Etikprövningsnämnd mm samt med Forum 
Östergötland för råd och stöd inom kliniska 
forskningsstudier. Vi samarbetar även med 
Diagnostikcentrum/Klinisk Kemi i de fall då 
studier inkluderar rutinanalyser av prov. För 
prov som hanteras på Klinisk Kemi tillhanda-
håller BBF transport till fryshotell om forskaren 
önskar förvaring. I de fall provinsamlingen 
inkluderar patienter från flera sjukhus/regioner 
förmedlar vi kontakter med landets övriga stöd-
funktioner kring provhantering. 

Robotiserad pipettering av prov med elektronisk 
dokumentation av spårbarhet
En enhetlig, standardiserad och säker hantering 
av biobanksprov och tillhörande information är 
av avgörande betydelse för att kunna förvara, 
spåra, jämföra, sortera, transportera, utbyta och 
analysera prov på ett kvalitetssäkert sätt. Vi 
erbjuder därför pipettering med hjälp av 
vätskehanteringsrobot till 8-12 alikvoter per 
primärrör i rörformaten SBS (8x12 rör) eller 
separata kryorör. Rören är märkta med unika 
koder för att möjliggöra spårbarhet genom stöd 
av ett LIMS-system. Provhanteringen sker 
sjukhusintegrerat i samarbete med 
Diagnostikcentrum, Region Östergötland. 
Uttag sker av BBFs personal med stöd av LIMS-
genererad plocklista. 

Biobanksfaciliteten (BBF) erbjuder ett säkert omhändertagande av provsamlingar, såväl nya som 
befintliga, inklusive kvalitetskontrollerad fysisk förvaring (s k fryshotell) samt elektronisk 
dokumentation med säker spårbarhet. BBFs verksamhet bedrivs enligt riktlinjer som tagits fram och 
vidareutvecklas inom ramen för nationell samverkan.

Mer information samt blanketter och prislista finns på www.liu.se/medfak/cf/bbf
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Förvaring av prov i fryshotell 
Vi erbjuder förvaring av biobanksprov i frysar 
placerad i ändamålsenliga lokaler till själv-
kostnadspris. Som forskare kan du välja mellan 
att placera dina prov i en av BBFs tillhanda-
hållna frysar eller i egen sedan tidigare inköpt 
frys. Fryshotellet är avsett för långtidsförvaring 
av prov. Lokalerna ligger centralt belägna på 
US-området och rymmer ca 100 frysar. I priset 
ingår larmövervakning, månadsunderhåll, årlig 
kontroll samt flytt till backup frys i händelse av 
larm.

Utbildning och information
Vi arrangerar informationsträffar för olika 
konstellationer av forskargrupper, kliniker och 
enheter enligt era önskemål. Vi deltar även i 
utbildningsdagar och nationella konferenser 
inom biobanksområdet. 

Besök vår hemsida www.liu.se/medfak/cf/bbf 
för aktuella händelser. 

Vår verksamhet riktar sig till forskare som 
bedriver forskning på biobanksprov. För 
anställda vid Linköpings universitet, Region 
Östergötland och Sydöstra Sjukvårds-
regionen är all rådgivning kostnadsfri. 
Provhantering, förvaring samt i viss mån 
uttag av prov sker mot avgift.

Vem kan 
utnyttja våra 
tjänster?



Vilka är vi? 
Biobanksfaciliteten (BBF) är ett samarbete mellan 
Medicinska Fakulteten vid Linköpings Universitet och 
Region Östergötland (RÖ). Målet är att organisera 
hanteringen samt säkerställa och garantera kvaliteten 
av biobanksprov med tillhörande information i syfte 
att stärka och underlätta forskning och utveckling.

Personalen består av föreståndare, kvalitetsansvarig 
och frysansvarig med mångårig erfarenhet av 
hantering av biobanksprov i forskningsmiljö. 
Kopplat till verksamheten finns en styrgrupp med 
representanter från akademi och hälso- och sjukvård. 

Vi samverkar med motsvarande biobanksenheter 
inom sjukvårdsregionen och inom Sverige för att 
underlätta för studier som planerar provsamlingar 
som inkluderar patienter från flera landsting/regioner.

Kontakta oss 

biobank@liu.se 
www.liu.se/medfak/cf/bbf


