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REGIONALT BIOBANKSCENTRUM

Regionalt biobankscentrum för Västra Götalandsregionen stödjer vården och bio-
bankerna i regionen i biobanksfrågor och är en kontaktyta mot Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO).

Här ger vi en endast en kortfattad information. Du kan läsa mera på biobanksveri-
ge.se. Där finns information särskilt för verksamhetsansvariga, biobanksansvariga, 
forskare, patienter och medarbetare inom vården.

Provgivaren ska informeras om hur provet sparas och hur det får användas

Biobankslagen från 2003 reglerar användningen av dessa sparade prov. Lagen säger 
att patienter och friska provgivare som lämnar prov som kan komma att sparas mer 
än två månader efter avslutad analys, ska informeras och tillfrågas om provet får 
sparas och för vilka ändamål prover får användas.

Provgivaren bör få en skriftlig information innan frågan om att spara provet tas 
upp. För att spara provet är ett muntligt samtycke från provgivaren tillräckligt.

Rätten att säga nej till att provet sparas

Om provgivaren däremot inte vill att provet sparas eller vill begränsa de sätt som 
provet får användas, behövs en underskrift av provgivaren på en speciell Nej-talong. 
Nej-talong ska bifogas remiss till respektive laboratorium inom Västra Götalands-
regionen.

Nej-talongen hittar du på biobank sveriges webbplats: www.biobanksverige.se

Varje år sparas flera miljoner prov på Sveriges biobanker. Dessa prover 
behövs främst för hälso- och sjukvårdens utredningar och behandlingar 
av patienter, men de har också ett stort värde för forskning, utveckling 
och utbildning.



VÅR ORGANISATION
Kort om Regionalt biobankscentrum (RBC)

En av uppgifterna för Regionalt biobankscentrum är att föra register över samtliga 
biobanker inom Västra Götalandsregionen. Vi har kontaktuppgifter till biobanksan-
svariga och andra nyckelpersoner på biobanksområdet i vår region och har till uppgift 
att vara kontaktpersoner mellan sjukvård, universitet, läkemedelsbolag och Inspektio-
nen för vård och omsorg (IVO) samt kunna besvara frågor.

Regionalt biobanksråd

För samråd angående planering och styrning av verksamheten vid Regionalt bio-
bankscentrum finns det ett Regionalt biobanksråd. I detta finns representanter för 
kliniska verksamheter, laboratoriemedicinska verksamheter, Sahlgrenska akademin, 
juridik samt etik-sekretariatet.

Svenskt biobanksregister (SBR)

Vi stödjer också Svenskt biobanksregister (SBR) som är landstingens gemensamma regis-
ter för alla sparade biobanksprov tagna inom vården i Sverige. SBR är till för att under-
lätta den administration som biobankslagen ger upphov till, och ett stöd för att kunna 
hantera medborgarnas samtyckesbeslut. Svenskt biobanksregister är under uppbyggnad.

Nationella biobanksrådet (NBR)

Det Nationella biobanksrådet är ett organ som tillsatts av Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) för att verka för en nationell samordning och enhetliga rutiner kring 
biobankslagen och dess praktiska tillämpning. Rådet ska också verka för ett enhetligt 
IT-stöd av olika biobanksregister så att sparade prover lätt skall kunna återfinnas. 
RBC representerar VGR i Nationella biobanksrådet, samt medverkar i andra natio-
nella fora där biobanksfrågor diskuteras/hanteras.



Kontaktuppgifter:

Regionalt biobankscentrum VGR
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Besöksadress
Medicinaregatan 18G plan 3
413 90 Göteborg

E-post
rbcvast@rccvast.se

www.vgregion.se/biobankscentrum


