
Forskningsbiobank – praktiske løsninger 
Spesialrådgiver Elsa Roland 

 

En samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal 
anvendes til forskning 

 
• Hva må man tenke på? 

• Hva finnes hvor? 

• Hvor kan jeg få hjelp?  

– Forskningsstøtte 

Avdeling for biobank- og registerstøtte 



Hva er biobank? 
 

En biobank omfatter innsamling, oppbevaring, behandling og 
destruering av humant biologisk materiale. 
 
Humant biologisk materiale er organer, deler av organer, celler og vev 
og bestanddeler av slikt materiale fra levende og døde mennesker. 
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Hva slags biobank? 

• Formål – prosjekt(er) og varighet 

• Sannsynlighet for bruk av materiale prospektivt? 

• Ressurser og organisering 

• Tilgjengelighet 

• Verdi og størrelse 

• Deltakergruppe og samtykke  

• Fordeler og ulemper 

 

Avdeling for biobank- og registerstøtte 



Avdeling for biobank- og registerstøtte 

HVA SLAGS BIOBANK? 
Biobank? 

Samtykke… 
Bredt, smalt? 
Kan vi få unntak? 

    Register?  

Godkjenning? 
REK? PVO? LMV? 
MTA? DTA? 
Intern forankring? 

Typisk forsker 

Spesifikk? 

Generell? 



Spesifikk forskningsbiobank – ett prosjekt, ett samtykke, 

en protokoll, en prosjektleder 

Forskningsbiobank 
Basert på spesifikt samtykke 

Avgrenset varighet 

En ansvarshavende   

Tilgang og forvaltning 

Studie med en spesifikk  

protokoll 

REK godkjenning 

Intern forankring 
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Generell forskningsbiobank – flere prosjekter, ett bredt 

samtykke, flere protokoller, flere prosjektledere 

Forskningsbiobank 
Basert på bredt samtykke 

Ubestemt varighet 

Ansvarshavende  og fagråd 

- Tilgang og forvaltning 

Studie 1 Studie 2 Studie 3 

REK godkjenning 

Intern forankring 
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REK godkjenning 

Intern forankring 

REK godkjenning 

Intern forankring 

REK godkjenning 

Intern forankring  



Når trenger man ikke opprette biobank? 

 

Biologisk materiale som uttas i forbindelse med     

undersøkelse, diagnostikk og behandling – eller til  

forskning, og som destrueres etter kort tid  

(veiledende grense 2 måneder) 

 

• Lagring av utpust 

• Lagring av mikroorganismer (virus/bakterier) – vilkår: materiale er totalt 
isolert fra det humane materiale 

• Dyremateriale, forskning på animalsk materiale 
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• REK skal forhåndsgodkjenne forskningsprosjekter og forskningsbiobanker 

• Ny, endret eller utvidet bruk må godkjennes av REK 

• Destruksjon av biobank før opprinnelig sluttdato skal godkjennes av REK 

• REKs vurderinger er basert på helseforskningsloven som regulerer bruk av 
humant biologisk materiale og helseopplysninger  

 

 
• Innsamling, oppbevaring og bruk av biobankmateriale skal være 

forhåndsgodkjent av REK 

• Biobanker skal ha en ansvarshavende med medisinsk eller biologisk utdanning 
av høyere grad 

• Oppbevaring og behandling skal skje med forsvarlighet og respekt for giveren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovverk og godkjenning  
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Prosjekter og biobanker skal meldes i internt meldeskjema til godkjenning@ous-
hf.no sammen med relevant vedlegg 

 

Ansvarshavende person for forskningsbiobank 

Enhver forskningsbiobank skal ha en ansvarshavende person med medisinsk eller 
biologisk utdanning av høyere grad. Vedkommende skal minimum ha et 50% 
ansettelsesforhold ved OUS, alternativt minimum 20% ved kombinert 100% 
stilling som UiO-ansatt.  

 

Ansvarshavende person har det daglige driftsansvar for forskningsbiobanken, og 
skal sikre at innsamling, registrering, oppbevaring, behandling og destruksjon av 
materiale foretas på en etisk forsvarlig måte i samsvar med relevant regelverk og 
interne retningslinjer. Normalt vil dette være prosjektleder. 

(Forskningsinstruks, eHåndboken Id.60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern forankring og godkjenning  
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Hvordan få godkjenning fra deltakere?  

• Samtykke og informasjon – enkelt og lett tilgjengelig 

• Tilstrekkelig informasjon - tillit 

• Risiko og ulempe må være ubetydelig 

• Formålet må være viktig - håp om forbedring 

• Sensitivitet og sårbarhet – nytteverdi 

• Personvern for å beskytte deltaker – overholde taushetsplikt  

• Ivaretakelse av verdighet og integritet (forskningsetiske retningslinjer) 

• Frivillighet og reservasjonsrett 

 

Samtykket skal være informert, frivillig, uttrykkelig og dokumenterbart. 
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Fra prøvetakning til fryseboks…og ut igjen.. 
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• Kvaliteten på det biologiske materialet er avgjørende for biobanken verdi 
 

• God biobank   = høy kvalitet på forskningsprøver 
  = økt forskningskvalitet 
  = økt forskningssamarbeid 
  = økt forskningsproduksjon 
  = god bruk av forskningsmidler 
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ISO 20387:2018  

Biotechnology -- Biobanking -- General requirements for 

biobanking 

 

Dokumentet spesifisere generelle krav til kompetanse, 
konsistent drift av biobanker, inkludert kvalitetskrav for å sikre 
biologisk materiale og datainnsamlinger av god kvalitet 

 

 

 

International Organization for Standardization 

When the world agrees 
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Transport av biologisk materiale for forskning 

• Vanlig transportrutiner er ikke optimale 
• Sørg for standardisert tid fra prøvetakning til lagring-maks 2 timer 
• Langtransport av prøver;  temperaturkontroll-World Courier ved OUS 
• Interntransport 

 

Rent og Ryddig (ROR) 
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Lagring av forskningsprøver 

• Ikke-identifiserbar merking av rør 
• Lagringstemperatur, som regel -80 °eller lavere 
• Lagre i alikvoter tilpasset ulike analyser 
• Begrense antall fryse/tine sykluser 
• Husk å bruke riktige prøverør/etiketter-også til lagring 
 

Regional lagringsfasilitet-Myrens                    
Ullevål, bygg 3 

Aker, Bygg 5  Rikshospitalet, D1 U089 
Radium, A914 

Rikshospitalet, A1.1911 
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Utlevering av prøver 

• Skjer kun etter samtykke og godkjenning 
• Reguleres av MTA (material transfer agrement) 
• Etter GDPR; vær obs om materialet skal sendes utenfor EU eller land  

godkjent av EU 
• Biobank og registerutvalget ved OUS er rådgivende organ 
 



Hva er eBiobank? 

Elektronisk sporingsløsning 
(IT-program)  
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REK-godkjent spesifikk eller 
generell forskningsbiobank 

Hva brukes eBiobank til? 

Sporing 
→ bedre forvaltning 
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Hva koster eBiobank? 

• Etableringskostnad 
 20 000 NOK for spesifikk forskningsbiobank 
 50 000 NOK for generell forskningsbiobank 

– Inkluderer:  
 veiledning ved etablering 
 brukerkurs og brukerstøtte 
 tilgang for 3 navngitte personer 

• Importprosjekter → faktureres pr time 
 Veiledning i utfylling av importmaler 

 Gjennomgang av filene før import 

 Gjennomføring av importen 

• Utstyr? 
 eBiobank stiller ingen krav, opp til den enkelte forskningsgruppe 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiOlvDy-LHlAhUEyaYKHY6aBaEQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/3741-BR&psig=AOvVaw2pxdWsA57RFB2yjhNDwBrq&ust=1571905054562397
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj3iKTO-bHlAhWuwsQBHcMbDg4QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.selectscience.net/products/dna-low-binding-tubes/?prodID%3D207344&psig=AOvVaw35LHGY1Frz5lK4CQpep0J9&ust=1571905271692167


Hvem jobber med Biobank i 
forskningsstøtte? 

Line Eide Solhaug 
OUS systemrådgiver 

Hege Dahlen Sollid 
Regional systemadmin 

Team biobank 
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Regional 
utvikler 

Turid Eide 
Teamleder biobank 

Elsa Roland 
Spesialrådgiver 

Daniel Nebdal  
eBiobank-ressurs KRE 

Tjenesteansvarlig hos 
Sykehuspartner 

Leverandør av eBiobank 
LabWare 

Systemrådgivere ved  
Ahus og SSHF 

(eBiobank fagnettverk) 

ebiobank@ous-hf.no 
https://www.ous-research.no/home/biobank/eBiobank 
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KONTAKT OSS   

biobankstotte@ous-hf.no   

Rådgivning – vi er forskningsstøtte! 
Skjemavelde, lover endres, ulike fortolkninger  
Prosedyrer (eHåndboken) 
Praktiske råd (samtykke, søknad, fryseboks, eBiobank etc.) 
 
Kom gjerne i planleggingsfasen! 
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