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1. Bakgrunn 

De fleste forskningsbiobanker som opprettes i dag er knyttet til spesifikke forskningsprosjekter med avgrensede 
formål. Materialet som samles inn har følgelig begrenset utnyttelse, samtidig som det destrueres store mengder 
biologisk materiale som utgjør en potensiell gullgruve for forskningen. Helseforetakene har per i dag mer enn tusen 
biobanker, men mangler en institusjonell oversikt over hva som finnes. 
 
I Biobank Norge 1 (BN1, WP3) prioriterte de regionale helseforetakene (RHF) anskaffelse av et biobank 
sporingssystem, etablering av nasjonale standarder for biobank praksis, felles retningslinjer for tilgang til sykehusenes 
forskningsbiobanker og harmonisering av minste felles datasett (ved registrering i sporingsløsning). I Biobank Norge 2 
(BN2, WP2) har arbeidspakken fokusert på å bygge opp store prospektive kliniske biobanker for framtidig forskning. 
Felles prosedyrer har også vært tema for WP3 –«Multisenter biobanking», hvor prostatakreftbiobanken fungerer som 
pilot for andre diagnosetyper. 

 
 

Produkter Beskrivelse 

Prospektive 
forskningsbiobank 

Det skal være etablert minst én state of the art prospektiv klinisk biobank ved 
minimum tre av universitetssykehusene. 
 

Ansettelse av kjernepersonell 
lokalt 

Ansettelse av personer innenfor laboratorievirksomhet/prøvehåndtering av blod. 

Pilotinnsamling av prøver Pilotinnsamling innenfor utvalgte sykdomsgrupper. Det må utarbeides flytskjema og 
prosedyrer lokalt for innsamling, håndtering og lagring. Erfaringer med arbeidet deles 
på tvers av regionene. 

Pilotering av dynamisk 
samtykke «Levende 
samtykke» 

Pilotering av løsningen ”Levende samtykke”; dvs innhenting av elektronisk samtykke, 
operativt samtykkeregister koblet mot minJournal. Løsningen vil først piloteres ved 
OUS. 

Evalueringsrapport Det  skal utarbeides en evalueringsrapport etter pilotering av prøveinnsamling og 
”levende samtykke”. Rapporten vil ligge til grunn for det videre arbeidet i 
arbeidspakken og erfaringer og nødvendige justeringer vil drøftes med alle fire 
regioner. 

Skalering av konsept Etter evaluering og justering skal konseptet rulles ut slik at flere sykdomsgrupper 
inkluderes. Utrulling vil foregå gradvis utover prosjektets varighet.  

Felles prispolicy for 
prøveutlevering 

Det skal utarbeides en omforent prispolicy for utlevering av prøver fra sykehusenes 
prospektive forskningsbiobanker. Prispolicy bør være lik for alle prospektive 
forskningsbiobanker i WP2.  

Biobankportal på nett Det skal minst ved ett sykehus etableres en nettside som på sikt skal gi en oversikt 
over sykehusets eksisterende biobanker, samt informasjon om det minimale dataset. 
Nettsiden skal gi relevant informasjon til både forskere og avgivere av biologisk 
materiale. Nettsiden kan brukes som mal for øvrige regioner.  

Barcoding av Janusbanken Alle prøver i Janusbanken skal være barcodet 

Tabell 1. WP2s leveranser 

Arbeidet i WP2 ble organisert innenfor eksisterende ressurser for alle partnere fra helseregionene.  

Deltagende institusjoner: Alle fire RHF og Kreftregisteret (Janusbanken) 
• HSØ/OUS: Wenche Reed (leder), Jørgen Aarøe (sluttet 1.1.2018), Nina Bertheussen Krüger, Turid Eide, Elsa 

Roland, Matthias Kolberg 
• HV/ Helse Bergen/SUS: Ernst Omenaas (nestleder, sluttet 1.1.2018)), Anne Mathilde Kvamme, Robert Skar, Ann 

Cathrine Kroksveen, Kristin Jonsdottir 
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• HM/St. Olav: Jostein Halgunset, Øyvind Løveseter Mikkelsen, Haakon Skogseth 
• HN/UNN: Rune Sundset, Hanne Halvorsen, Line Helgesen, Sigrid Heskestad 
• Kreftregisteret/Janusbanken: Giske Ursin, Hilde Langseth, Randi Gislefoss, Kristina Kymre 
 
De prospektive sykdomsspesifikke biobankene som er etablert i BN2, WP2,skal legge til rette optimal håndtering og 
lagring for fremtidig forskning.  Ambisjonen har vært å bidra med modeller for sykdomsspesifikke biobanker som kan 
benyttes i alle helseregioner, med anbefalinger knyttet til prøvehåndtering, lagring, nødvendig kompetanse, utstyr og 
IT-infrastruktur og kommunikasjon med pasientene. WP2 har tilpasset og videreført målsetningen med WP3 (Prostata 
cancer pilot - Multicentre biobanking), samt implementering av det omforente minimale datasettet for 
forskningsbiobanker utarbeidet i BN1. Oslo universitetssykehus (OUS) har prioritert etablering av en kreftbiobank.  
Helse Nord har fokusert på kreft samt sjeldne hematologiske sykdommer og Helse Midt på kreft i bryst, tykktarm og 
lunge. Janusbanken har barkodet sin prøvesamling. Helse Vest har hatt hovedfokus på etablering av en 
biobankavdeling og automatisert lagringsfasilitet i Helse Bergen. 

Det er et mål at alle prospektive kliniske forskningsbiobanker som opprettes innen rammeverket Biobank Norge skal 
følge den internasjonale standarden «ISO 20387, første utgave, 2018-08 – Biotechnology – Biobanking – General 
requirements for biobanking». Dette dokumentet bygger også på dokumentet Biobank Norge «Beste praksis for 
norske biobanker» versjon 1.2, 2014. 

Denne rapporten oppsummerer det arbeidet som er gjort i BN2, WP2, for å etablere prospektive forskningsbiobanker i 
regionene.  Erfaringene vi har gjort oss har resultert i anbefalinger for prøvelogistikk, krav til prøvepakker for blod og 
vev, og gjennomgang av kostnadselementer som skal benyttes i beregning av kostnad for bruk av prospektive 
generelle forskningsbiobanker. Deltakerne i arbeidspakken har også evaluert sine erfaringer med etablering av 
biobankene. I tillegg har vi lagt ved dokumenter vi etter hvert har utarbeidet som vedlegg til rapporten.  Det vil være 
litt ulike dokumenter fra de forskjellige regionene og med litt forskjellig formål, men vi har samlet disse i ett 
dokument, i håp om at dette kan være nyttig for andre.    
 

2. Definisjoner 

Forskningsbiobanker reguleres av helseforskningsloven (Lov om medisinsk og helsefaglig forskning). I dette 
dokumentet er følgende definisjoner lagt til grunn 
 

• Forskningsbiobank forstås som en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til 
forskning. Opprettelse av en forskningsbiobank forutsetter forhåndsgodkjenning fra Regional komité for 
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Tilsvarende gjelder for ny, endret eller utvidet bruk av en 
eksisterende generell forskningsbiobank. 

• Diagnostisk biobank forstås som en samling humant biologisk materiale som er avgitt til diagnostikk. 
Eksempel er den diagnostiske biobanken ved avdeling for patologi. 

• Spesifikk forskningsbiobank opprettes i forbindelse med innsamling og oppbevaring av humant biologisk 
materiale i tilknytning til et konkret forskningsprosjekt. 

• Generell (tematisk) forskningsbiobank opprettes i forbindelse med innsamling og oppbevaring av humant 
biologisk materiale uten tilknytning til et konkret forskningsprosjekt, basert på bredt samtykke med bredt 
definert formål, som f.eks. kreftforskning. 

• Prospektiv forskningsbiobank overskuddsmateriale fra diagnostikk og behandling, og evt. ekstra prøver til 
forskning, samlet inn for fremtidige forskningsformål. Betegnelsene tematisk, generell og prospektiv 
forskningsbiobank brukes ofte om hverandre. 

2 



 

3. Generelle krav til biobankvirksomheten 

Forskningsbiobanker er aktive verktøy for forskning, hvor varighet av lagring er definert av REK-godkjenningen, som 
regel prosjektperiodens varighet, evt. inntil 10 år, avhengig av krav fra finansieringskilden. I løpet av prosjektperioden 
vil det foregå fortløpende både innsamling, fraksjonering av prøver, lagring, og uttak. Å rydde og destruere i 
biobankene er en kontinuerlig prosess gjennom daglig drift. Når prosjektet avsluttes må det gjennomføres 
systematiske evalueringer/internrevisjoner, som påser at man rydder og destruerer materialet ved sluttdato i 
godkjenningen. 
 
I henhold til ISO 20387 kapittel 4 skal en biobank ha tilpassede prosedyrer for hver type biologisk materiale som 
samles inn, samt de tilhørende opplysninger. Dette inkluderer følgende prosesser: innsamling/bestilling og/eller 
anskaffelse og mottak, merking, tilgjengeliggjøring/loggføring, katalogisering/klassifisering, undersøkelser, 
preparering, preservering, lagring, datahåndtering, destruksjon, innpakning og sikring, utsendelse og transport. 
Biobanken skal ha prosedyrer for å sikre etterkommelse av relevante krav til sikker lagring med tanke på beskyttelse 
av materialet og personell som håndterer materialet. Prosedyrene skal inneholde en risikovurdering med vekting av 
risiko og muligheter. 

 

4. Prøvelogistikk 

Etablering og drift av prospektive forskningsbiobanker krever en detaljert beskrivelse av alle ledd som utgangspunkt 
for kvalitetsarbeid og enhetlig standard for å sikre best mulige og reproduserbare resultater for forskningsarbeidet. 
Biobankvirksomheten består av mange elementer som må optimaliseres i forhold til hverandre for å oppnå best mulig 
utnyttelse av ressursene avsatt til biobankene. 

Figur 1. Nøkkelkomponenter i en biobank (modifisert fra Biobank Graz, Østerrike) 
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Ulike typer biobanker vil kreve ulik logistikk basert på hvilke typer materiale som samles inn. I denne rapporten vil 
innsamling av blod og vev diskuteres spesielt. Rapporten vil skissere nødvendige punkter i innsamlingen på generelt 
grunnlag. Spesielle tilpasninger må gjøres for hvert innsamlingssted, og eksempler på lokale logistikkprotokoller er 
vedlagt. Hovedfokus er prospektive, ikke prosjekt-spesifikke forskningsbiobanker. 

Innsamling av biobankmateriale kan deles i fire hovedelementer: 

1. Etablering av biobank 
 definisjon av hensikt  
 definisjon av innsamlingspopulasjon 
 minimumskrav til det biologiske materialet 
 innhenting av godkjenninger 

2. Rekruttering og forhåndsinformasjon til pasienter 
3. Mottak av pasienter og signering av samtykke 
4. Prøvetaking, prosessering og lagring 

 

I den påfølgende beskrivelse av prøvelogistikk forutsettes det at punkt 1 er gjennomført og at den prospektive 
forskningsbiobanken er etablert med godkjenning fra regional etisk komité.  

4.1. Prøvelogistikk for blodprøveinnsamling 

Eksempelet fra hentet fra OUS, dette kan variere noe for andre innsamlingssteder. 

• Informasjons- og samtykkeskriv sendes ut sammen med innkallingspapirer, med forespørsel om deltakelse i 
forskning ved å avgi blod og vevsprøver, samt helseopplysninger. 

• Ved ankomst på sykehus registreres samtykke ved hjelp av elektronisk signatur i møte med helsepersonell. 
Samtykket lagres i søkbart og tilgangsstyrt pasientpasientsystem. 

• Etter verifisering av samtykke kan prøver rekvireres i henhold til gjeldende prøvepakke (Jf kapittel 4.1.) i 
pasientsystemet. Prøvepakken utformes i samråd med forskere for å sikre best mulig nytte for 
forskningsprosjektene. 

• Blodprøvene til forskning tas samtidig med rutineprøver.  

• Blodprøven sendes fra prøvetakingsenhet til prøvemottak for prosessering. 

• Forskningsprøvene bearbeides etter forhåndsgodkjent prosedyre definert for prøvepakken.  

• Prøvene fryses, transporteres og lagres i henhold til nasjonale retningslinjer for beste praksis 

• Kvalitetssikring og kvalitetskontroller av alle ledd skal gjennomføres jevnlig i henhold til nasjonale 
retningslinjer for beste praksis 

 

4.2. Prøvelogistikk for vevsprøveinnsamling 

Eksempelet fra hentet fra OUS, dette kan variere noe for andre innsamlingssteder. 

• Samtykkeinnhenting følger samme løp som for blodprøver 

• Vevsprøver til forskning tas ut, etter verifisering av samtykke, etter avtale med 
kirurg/operasjonssykepleier/operasjonsavdeling. 

• Vevsprøven sammen med dokumentasjonsskjema sendes fra operasjonsstue til patologiavdeling for videre 
prosessering. 
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• Tid og temperatureksponering fra operasjon til preparering og nedfrysning monitoreres nøye 

• Preparering av vevsprøver foretas i henhold til gjeldende prøvepakke for vev (jf kapittel 4.2). Prøvepakken 
utformes i samråd med forskere for å sikre best mulig nytte for forskningsprosjektene.  

• Prøvene fryses, transporteres og lagres i henhold til nasjonale retningslinjer for beste praksis 

• Kvalitetssikring og kvalitetskontroller av alle ledd skal gjennomføres jevnlig i henhold til nasjonale 
retningslinjer for beste praksis 

 

5. Prøvepakker 

5.1. Blodprøvepakker 

Prosjektgruppen har kommet frem til en prøvepakke som kan utgjøre en grunnpakke for generelle 
forskningsbiobanker. Med en grunnpakke menes et sett med blodfraksjoner som dekker de fleste forskningsformål, 
men som samtidig ikke innebærer for omfattende og kostbare prosesseringstrinn. Ved innsamlinger av prøver fra 
potensielt store pasientvolumer er det avgjørende med en prøvepakke som er håndterbar for mottaksapparatet og 
som i størst mulig grad kan utføres parallelt med innhenting og prosessering av rutineprøver. Det er også viktig at man 
ikke belaster pasientene ved å tappe et større blodvolum enn nødvendig, eller påfører flere stikk enn nødvendig. 
Blodprøvepakkene bør revideres lokalt i samråd med forskere for å optimalisere kost/nytteverdien i forhold til 
aktuelle forskningsprosjekter. Dette inkluderer vurdering av type prøver (fullblod, serum, plasma, og eventuelt 
spesialprøver (f.eks. PAX)), volumer, typer rør. For hver prøvetype skal det foreligge en detaljert protokoll som 
definerer alle trinn i preparering, alikvotering og merking av prøver, samt nedfrysing, lagring og transport i henhold til 
ale retningslinjer for beste praksis. 

 

Anbefalingen fra prosjektgruppen baserer seg på egne erfaringer, diskusjoner internt i egne organisasjoner (forskere, 
bioingeniører, laboratorieavdelinger) samt innspill fra større operasjonelle biobanker i Norge og Danmark.  

 

Anbefalt prøvepakke 

Serum 

Det bør minimum samles 8 mL blod som kan prosesseres til serum. Det finnes mange rør på markedet; med gel, tilsatt 
clot-aktivator og glassrør. Generelt vil rør med gel være anbefalt for enkel prosessering, men gelen kan gjøre analyse 
av lav-molekylære komponenter og medikamenter utfordrende. Rør tilsatt clot-aktivator bør brukes til 
medikamentanalyser, mens rør helt uten tilsetning (glassrør) bør vurderes i studier der det er kjent at prøvene skal 
brukes til eksempelvis massespektrometriske analyser. Innsamling til en generell forskningsbiobank bør inkludere 
glassrør slik at materialet som samles inn kan anvendes til flest mulig forskningsformål.  

EDTA fullblod og plasma 

EDTA fullblod brukes normalt til ekstraksjon av DNA og kan separeres til EDTA plasma. Det anbefales at det tas 1 x 3 
mL EDTA fullblod til DNA analyse, og 9 mL EDTA fullblod som separeres til plasma. Det er ingen konsensus vedørende 
sentrifugeringstemperatur for prøvene som skal separeres til plasma, så her er praksisen ulik mellom laboratoriene. 
Det er dog viktig at samme protokoll benyttes for hele innsamlingen.  

Annet 

Buffycoat er tatt ut av grunnpakken ettersom man i de fleste tilfeller kan benytte fullblod til samme nedstrøms 
analyser. Avpipettering og håndtering av buffycoat kompliserer også prosessen. Noen forskningsmiljøer ønsker å 
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studere genekspresjon i blod og konserverer RNA i fullblod ved å benytte PAXgene-rør eller lignende teknologi. 
PAXgene har en veiledende kostnad på >100 NOK per rør, samt at prosessering er tidkrevende. Dette er derfor ikke 
inkludert i grunnpakken for innsamling til generelle forskningsbiobanker. Dette gjelder også CPT rør (cell preparation 
tube) som benyttes til innsamling av blod til analyse av mononukleære celler. Tilleggsanalyser/ spesialbehov kan 
dekkes av prosjekter ved behov. 

Generelle anbefalinger 

Ulike leverandører tilbyr ulike rørformater for tapping av blodprøver, og sentrifuger og analysemaskiner ved de ulike 
mottakslabene er tilpasset forskjellige volumer. Valg av tapperør bør derfor gjøres i samråd med mottakslab. Prøvene 
prosesseres i henhold til leverandørens anbefaling og laboratoriets prosedyrer, og samme protokoll må benyttes 
gjennom hele innsamlingen. Antall alikvoter av de ulike fraksjonene må vurderes opp mot tilgjengelig volum, antatt 
etterspørsel og lagringskostnad.  

Normalt fordeles prøvene i små alikvoter (<500 µL) slik at utlevering ikke medfører hyppige tine/frysesykluser. Noen 
større alikvoter ~ 1 mL bør også vurderes da en del biokjemiske analyser krever stort analysevolum. Samtidig kan man 
oppleve utfellinger i serum/plasma etter frysing noe som gjør det nødvendig å re-sentrifugere prøven og alikvotere 
denne på nytt. Alikvoter lagres ved -80°C eller lavere. For større prospektive innsamlinger er det en fordel å benytte 
rør med 2D-barcode i bunn for enklere innregistrering og sporing (f.eks. Matrix™ (Thermo Fischer Scientific) eller 
FluidX™ (Brooks Life Sciences)).  

Prøver bør tas preoperativt. En prospektiv biobank bør også etterstrebe innsamling av sekvensielle prøver når 
pasienter er inne til kontroller, eller ved definerte hendelser som innebefatter kontakt med spesialisthelsetjenesten.  

 

Organisasjon Serum Plasma Full-
blod 

Buffy Pax Annet Antall 
alikvoter 

Alikvot-
volum 

Rørtype 

OUS 
kreftbiobank 

2x8 ml 1x 6 ml  1x3 ml nei nei nei 24 (16 + 4 + 4) 300 µl Matrix 

NoPSC-
biobanken 

1x8,5 ml  1x10 ml 1x10 ml nei 1x 2,5 
ml 

Proteo
mikk, 
CTAD 

62 
(15+15+1+1+1
2+18) 

250 µl, 1 
alikvot = i 
tapperør 

Matrix 

Biobank1  3x9 ml 5x6 ml  1x6 ml ja 1x 2,5 
ml 

nei 19 (10+6+2+1) 0,5-4 ml Kryorør 

UNN kreft-
biobanken  

3x5 ml BD 
Vacutain. 
uten gel 

1x6 ml BD 
Vacutain.
K2E, 
isvann/ 
Kjøle-
sentrifug. 

1x6 ml 
BD 
Vacutai. 
K2E 

ja nei nei 14 940 µl Matrix 

Dansk cancer-
biobank 

2x9 ml  1x7,5 ml  1x1.5 ml ja nei nei 8 (4+2+1+1) 2 ml Kryorør 

Tabell 2. Eksempler på prøvepakker ved ulike institusjoner 
 

5.2. Vevsprøvepakker 

Prøvepakker for vev utformes for hver vevstype i samråd med forskere for å optimalisere kost/nytteverdien i forhold 
til aktuelle forskningsprosjekter. Det må avklares maksimalt antall prøver, uttaksområde (patologisk materiale og 
normalvev), størrelse på uttak, frysesnitt. 
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Det skal foreligge en detaljert protokoll som definerer alle trinn i preparering, alikvotering og merking av prøver, samt 
nedfrysing, lagring og transport i henhold til ale retningslinjer for beste praksis. Alle trinn i håndtering av vev, fra uttak 
til preparering og lagring skal dokumenteres. 

Prøvepakkene vil variere mellom ulike prosjekter, sykdomsgrupper og lokaliteter.  
 

6. Organisering av prospektive forskningsbiobanker 

All innsamling av materiale som skal inngå i den generelle biobanken skal, der annet ikke fremgår av REK 
godkjenningen, være basert på et bredt samtykke (jfr. helseforskningsloven § 14). Ansvarshavende vil ha ansvar for 
utarbeidelse av retningslinjer for tilgang til og bruk av biobanken.  Ved klinikkovergripende generelle 
forskningsbiobanker anbefales etablering av et fagråd som rådgivende instans for ansvarshavende person og berørte 
klinikker vedrørende forvaltning og utvikling av biobanken. 
 

6.1. Etablering av fagråd  

Sentrale oppgaver for Fagrådet bør være: 
• å gi råd til ansvarshavende vedrørende retningslinjer for bruk av biobankmaterialet i henhold til gjeldende 

rutiner, herunder bistå i utarbeidelse av spesifikke retningslinjer relevant for forvaltning og bruk av materiale 
i aktuelle biobank. 

• å fortløpende vurdere søknader om tilgang og bruk, og gi en faglig anbefaling til ansvarshavende i tråd med 
biobankens retningslinjer. 

• å bidra til at giver av biobankmateriale og samfunnets interesser blir ivaretatt, gjennom helhetstenkning 
internt, 

• å samhandle med andre relevante råd/ utvalg/ aktører internt og eksternt 
 
Medlemmer av fagrådet bør oppnevnes av de klinikkledere som er berørt av biobanken. Fagrådet bør ikke være for 
stort (5-7 representanter anbefales) og bør bestå av medlemmer med nødvendig faglig og vitenskapelig kompetanse.  
 

6.2. Retningslinjer for uttak av materiale fra den prospektive forskningsbiobanken 

Den prospektive forskningsbiobanken er et felles gode og det bør etableres forutsigbare retningslinjer for søknader 
om tilgang til prøvematerialet. Biobanker utgjør verdifulle samfunnsressurser som skal disponeres til individets og 
samfunnets beste. All innsamling, oppbevaring, behandling og destruksjon av biologisk materiale som inngår i 
biobanken, skal foretas på en etisk forsvarlig måte. Forskningsbiobanker skal bidra til vitenskapelig forskning til beste 
for medisinsk behandling og forebyggende helsearbeid. Forvaltning av forskningsbiobanker skal være tuftet på respekt 
for pasienters/forskningsdeltakeres menneskeverd. Det følger av helseforskningsloven § 31 at biologiske materialet og 
opplysninger som inngår i en forskningsbiobank, i utgangspunktet skal stilles til rådighet for andre forskere med 
mindre den forskningsansvarlige selv har behov for materialet eller andre særlige grunner gjør seg gjeldende”. Videre 
fremgår at det ved vurdering av om det foreligger «særlige grunner», skal legges vekt på forskningens kvalitet og 
relevans i forhold til formålet med forskningsbiobanken. Videre må det legges vekt på lovpålagte plikter om 
oppbevaring og behandling av materialet, hensynet til materialets giver og den forskningsansvarliges behov for 
materialet. Det følger av bestemmelsen at dersom den ansvarlige for forskningsbiobanken avslår anmodningen om 
tilgang, kan avgjørelsen påklages til den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) som har 
godkjent opprettingen av forskningsbiobanken.    
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Søknad om utlevering og bruk av biologisk materiale fra Janus serumbank anbefales på standardisert søknadsskjema 
Før uttak/utlevering av biologisk materiale/data finner sted, må nødvendige offentlige godkjenninger/tillatelser (som 
hovedregel REK-godkjenning) foreligge, og skriftlig avtale om utlevering og bruk av biologisk materiale/data som 
inngått mellom ansvarlig institusjon og søkerinstitusjonen. Det bør utarbeides en standardisert avtale ved utlevering 
av biologisk materiale/data. Det skal ikke utleveres mer biologisk materiale enn nødvendig for det aktuelle formålet. 
Eventuelt biologisk restmateriale fra forskningsprosjekter, skal som hovedregel returneres forskningsbiobanken. 
Dersom materialet skal benyttes til nye formål, må nødvendig godkjenning foreligge (REK-godkjenning), og ny skriftlig 
avtale må inngås. 
 

6.3. Eksempel på søknadsskjema om utlevering av materiale fra Forskningsbiobank  

 
Prosjekttittel 

Søknaden gjelder 

Doktorgradsprosjekt 
� 

Post doktor/ 
forsker  

Studentprosjekt 

Kvalitetsprosjekt/ 
Metodeutvikling 

Samarbeidsprosjekt 
(beskriv) 

Annet (beskriv)  

Forskningsansvarlig institusjon 
Prosjektleder 
Prosjektbeskrivelse (kort sammendrag) 
Prosjektstart                                                         (dato) 

Prosjektslutt                                                         (dato) 

Håndtering av overskuddsmateriale 

Finansiering 

Biologisk materiale det søkes om 

Type materiale 
Blodfraksjonene inneholder 300µl/stk 
Redegjørelse for ønsket serumvolum 
 
□Vevsmateriale � 
□Fullblod � 
□Serum � 
□Plasma  
Diagnosegruppe® 

Skal hele eller deler av materialet hentes fra diagnostisk biobank? 

Antall prøver og volum (styrkeberegning må vedlegges)   

Hvilke analyser skal gjøres på materialet? 
Metoden som skal anvendes må være etablert og godt beskrevet 

Diagnosegruppe® 
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Skal hele eller deler av materialet hentes fra diagnostisk biobank? 

Antall prøver og volum (styrkeberegning må vedlegges)   

Skal hele eller deler av det biologiske materialet utføres til utlandet? 

Finansieringsplan må foreligge 
PIs CV vedlegges 
 

Vedlegg (kryss av for relevante vedlegg) 

⃞ Forskningsprotokoll 

⃞ Godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk  

⃞ Kopi av søknad til Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk  

⃞ Godkjenning fra Helsedirektoratet (medisinsk utstyr) 

⃞ Godkjenning fra Helsedirektoratet (genetiske undersøkelser) 

⃞ Godkjenning fra Statens legemiddelverk 

⃞ Samtykkeskriv 

⃞ Publikasjonsplan  

 

7. Kostnadselementer 

Langsiktig drift av prospektive biobanker forutsetter en inntektsplan basert på en kostnadsberegning for bruk av 
prøvene. For biobanken påløper kostnader som kan fordeles på hver enkelt prøve som skissert i figur 2, som dermed 
danner grunnlaget for kostnader for hver prøve. Med noe ulikt beregningsgrunnlag har allikevel de fleste norske 
biobanker endt på en kostnad per blodprøve på 50-70 kroner. For vevsprøver er kostnadene mer varierende, fra et 
par hundre til flere tusen kroner. 
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Figur 2. Kostnadselementer for klinisk biobank (modifisert fra Biobank Graz) 
 

7.1. Kostnadspolicy – generelle vurderinger  

En kostnadspolicy bør ta utgangspunkt i behovet for å sikre en drift som er økonomisk bærekraftig på kort og 
eventuelt lang sikt, samtidig som det til en viss grad må tas hensyn til at en høy grad av kostnadsdekning kan føre til at 
flere velger egne løsninger basert på forenklinger og/eller midlertidig tilgang på midler til investeringer og drift. 
Kostnadene skal i hovedsak kunne dekke løpende utgifter ved utlevering.  

Det er enighet i WP2 om at kostnader for innsamling og uttak delvis må kunne dekkes inn via en brukerbetaling. 
Hvordan dette skal beregnes vil avhenge av om dette er en prosjektspesifikk innsamling eller en prospektiv, ikke 
prosjektspesifikk innsamling. De prosjektspesifikke innsamlingene har som regel en søknadsbasert finansiering og 
utgifter til innsamling av prøvemateriale må avklares med helseforetaket i forkant og legges inn i selve søknaden. Her 
vil hovedsakelig kostnadene knyttes til innsamling og lagring av prøvene. Ved bruk av prøver fra en prospektivt 
innsamlet forskningsbiobank vil selve innsamlingen og lagringen være ivaretatt av institusjonen. Innsamling, lagring og 
uttak vil være elementer som må vurderes ved en kostnadsberegning ved utlevering av prøver. Kostnader forbundet 
med bearbeiding/utlevering av data og biologisk materiale til eksterne forskningsprosjekter, bør som hovedregel 
faktureres søkerinstitusjonen. Prisen vil også kunne avhenge av mengde biologisk materiale, og andre konkrete 
omstendigheter. Arbeidskostnader beregnes i tillegg per prøve, avhengig av omfang. Materialkostnader, frakt og evt. 
andre omkostninger kommer i tillegg.  

Inndekning av kostnader for prospektive forskningsbiobanker kan skje på flere nivåer: 

1. Inndekning av personalkostnader og forbruksvarer knyttet til utlevering/preparering av prøver. 
2. Også inndekning av kostnader til å erstatte prøvematerialet som er tatt (for å opprettholde biobanken). 
3. Også inndekning av andre løpende kostnader til drift og vedlikehold av utstyr. 
4. Også inndekning av (intern)husleie for arealene som benyttes. 
5. Også inndekning av investeringskostnadene knyttet til frysere/robot og annet utstyr. 
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Inndekning på nivå 1 bør være en selvfølge, siden dette også er kostnader som påløper også ved lokale løsninger. 
Inndekning på nivå 2 bør også lett kunne forsvares når det er en prospektiv biobank som er ment å bestå over tid.  

Inndekning på nivå 3 kan også sies å være rimelig, men da kan de som mener de kan få plassere frysere i egne lokaler 
begynne å vurdere dette. 

Inndekning på nivå 4 er det som vil sikre bærekraft på lang sikt (forutsatt at man får satt av de ekstra midlene til 
nyinvesteringer), men sannsynligheten for at noen velger lokale løsninger vil øke ytterligere. 

Et argument mot å legge seg på et høyt nivå av kostnadsdekning (nivå 3 og 4) kan også være at de investeringene man 
har gjort i utstyr og innsamling bør utnyttes best mulig i form av størst mulig uttak av prøvemateriale. Bruken av 
verdifullt materiale bør ikke begrenses mer enn nødvendig.  
 
 

8. Driftsmodell/forretningsmodell 

8.1. Finansieringsmuligheter for prospektiv forskningsbiobank 

Å bygge opp en solid prospektiv forskningsbiobank krever en betydelig grunnfinansiering. Det er kostnadsdrivende å 
bygge opp infrastruktur og logistikk for innsamlingen. Det tar gjerne flere år før man har et prøvevolum som er stort 
nok til betydelig forskning, og dermed utløser brukerbetaling. Inntektsmodellen for en prospektiv forskningsbiobank 
må sannsynligvis baseres på finansiering fra ulike kilder i tillegg til en basisfinansiering til investering og drift fra 
HF/RHF, som Norges Forskningsråd, universitetene, ideelle organisasjoner, samt på både direkte og indirekte 
investeringer fra næringsliv/industri gjennom samarbeidsprosjekter.  

8.2. Investerings- og driftskostnader for prospektiv forskningsbiobank  

Det er gjort noen beregninger for investerings- og driftskostnadene på OUS for prosjektet Forskningsbiobank for kreft 
når alle kreftpasientene på OUS inkluderes i prøveinnsamlingene.  

Driftskostnader Antall Kostnad prøvetaking Sum 

Rør til alikvotering og 
nedfrysning 
- Blod: Matrix™ 
- Vev: Nunc™ 

9000 pasienter 
 
9000 
4500 

 
 

330,-/pasient 
55,-/pasient 

 
 

2 970 000,- 
297 000,- 

Personellbehov 
- Blod 
 
- Vev 

 
2 (forutsatt alikvoteringsrobot; 4 
uten) 
6 

 
700 000 /årsverk 

 
700 000 /årsverk 

 
1 400 000,- 

 
1 400 000,- 

Lisenser 
- eBiobank 
- Myrens verksted, lagring 

 
2 
2 

 
17 000,- 
17 000,- 

 
34 000,- 
34 000,- 

Sum driftskostnader   8 935 000,- 

Tabell 3. Driftsbudsjett 

 
Investeringskostnader Antall Kostnad per enhet Sum 

Frysere lokal lagring 4 100 000,- 400 000,- 

Portabel enhet for 20 4 000,- 80 000,- 
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samtykkeinnhenting 

Skannere eBiobank 
Plate 
Håndholdt 

 
2 
2 

 
44 000,- 

1 000,- 

 
88 000,- 

2 000,- 

Alikvoteringsrobot med 
decapper 

1  1 650 000,- 

Automatisert fryselager 1  15 000 000,- 

Sum investerings-kostnader   17 220 000,- 

Tabell 4. Investeringsbudsjettet inkl. automatiserte løsninger 

Hvis man ved prosjektering av en sentralisert lagringsfasilitet samtidig prosjekterer for automatisert lagring ville dette 
medføre at plassbehovet for nye frysere utover de neste 4 år ikke økes ytterligere. Automatisert lagring av frosset 
biologisk materiale er en svært arealeffektiv og energiøkonomisk måte å lagre prøver på, samtidig som innskudd og 
uttak gjøres robotisert. Et automatisert lager vil være en skalerbar, fremtidsrettet løsning som på sikt vil gi mindre 
behov for frysere. Arealene som klargjøres til en automatisert løsning kan benyttes til lagring av frysere frem til 
anskaffelse av automatisert lagringsfasilitet. For å kunne redusere arealbehovet vil det være naturlig at nye prøver og 
en del av det gamle prøvematerialet overføres til det automatiserte lagringsanlegget når det kommer på plass. En del 
prøver kan ikke flyttes inn i et automatisert fryseanlegg, for eksempel på grunn av at prøvene er lagret i uegnede 
prøverør. 
 

9. Evaluering av prospektive innsamlinger i WP2 

9.1. OUS/HSØ 

 Bakgrunn/ dagens situasjon 9.1.1.
Mangel på sentralisert prospektiv innsamling av biobankmateriale fra kreftpasientene som utredes og 
behandles ved Oslo universitetssykehus og manglende dedikert storskala infrastruktur har ført at det finnes over 300 
prosjektbaserte forskningsbiobanker av ulik størrelse og karakter bare til kreftforskning. Disse biobankene har 
begrenset varighet, bruksområde og et spesifikt formål. Man får dermed en lavere utnyttelse av det samlede 
biobankmaterialet enn mulig og ønskelig. Mangel på sentralisert virksomhet medfører at de enkeltvise prosjektene 
bruker sine allerede begrensede ressurser til innsamling, prosessering og registrering av prøvemateriale, samt til 
samtykkeinnhenting og informasjonsarbeid. Lagringen skjer ofte lokalt, og en nylig kartlegging ved OUS viser at mange 
frysere står uten adekvat overvåkning. Nåværende situasjon medfører derfor en stor utfordring hva gjelder kvalitet, 
oversikt og dokumentert overenstemmelse med offentlig regelverk. 

Den utvidede målsetningen for kreftbiobankprosjektet ved OUS er å etablere biobankinfrastruktur som også kan 
benyttes som en service for mindre, spesifikke biobankinnsamlinger i helseregionen. Dette vil sikre kvaliteten for også 
disse prosjektene ved prosessering, lagring, sporing og utlevering av prøvemateriale til forskning.  
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Figur 3. Prosess for innsamling 

Gjennom en strategisk satsning med sentralisert administrasjon, innsamling, sporing og uttak med kvalitet i alle ledd 
vil OUS øke sin attraktivitet som forskningspartner både nasjonalt og internasjonalt.  

Sentralisert administrasjon og oppfølging av bruk av biobankmateriale vil sikre at OUS til enhver tid har forskning som 
er i henhold til regelverket. Før materiale til forskningsprosjekter utleveres vil en styringsgruppe sikre at prosjektet har 
tilstrekkelige godkjenninger, og at det er forankret i linjen ved OUS. 

 Forankring 9.1.2.
OUS fikk i april 2017 godkjent akkreditering som Comprehensive Cancer Center (CCC). Den manglende helhetlige 
organiseringen av biobankvirksomheten ble påpekt i rapporten fra ekspertgruppen fra Organisation of European 
Cancer Institutes (OECI) som vurderte OUS for akkrediteringen. Rapporten anbefaler utvikling av en koordinert og 
sentralisert biobanksatsning for å legge forholdene bedre til rette for kreftforskningen ved OUS. Etableringen av 
Forskningsbiobank for kreft ble tatt med som et eget punkt i den etterfølgende handlingsplanen som Driftstyret for 
kreftområdet vedtok, og ble av OECI lagt til grunn for den endelige CCC-godkjenningen. OECI har stadfestet at våre 
planer om etablering av en generell, prospektiv forskningsbiobank for kreft imøtekommer deres krav. Satsningen er 
også beskrevet i kreftstrategien og i forskningsstrategien for OUS.  

Storskalainnsamlinger krever en institusjonell infrastruktur for biobankvirksomheten, og en sykehusintegrert 
virksomhet er nødvendig for å kunne benytte seg av eksisterende fasiliteter, samt for å kunne argumentere for 
satsning på dedikerte arealer som en del av sykehusets langsiktige biobanksatsning. 

 Implementerings av felles prøvepakke (blod og vev) 9.1.3.
Innsamlingen av blodprøver følger en standard prosedyre (basispakke), og det er etablert en prøvepakke som vil 
dekke de fleste forskningsformål uten å være for ressurskrevende. Det vil også tas av overskuddsvev til 
forskningsbiobanken etter at det er tatt ut til diagnostikk ved kirurgiske inngrep. Vevsuttaket følger også en standard 
prosedyre. Etablerte storskalainnsamlinger innen kreftforskning ved OUS kan inngå i Forskningsbiobank for kreft 
dersom det brede samtykkeskrivet er dekkende for formålet. Dersom basispakkene ikke er tilstrekkelig, må aktuelle 
fagmiljø besørge tilleggs-innsamlingen selv, men de drar likevel nytte av både sentralisert administrasjon og etablert 
infrastruktur som sikrer kvalitet og sporbarhet for alt materialet som samles inn. 

Planlegging, spørring 
mot allerede 

innsamlet materiale

Innhente 
godkjenninger

Prospektiv 
innsamling

Prosessering 
og lagring

Uttak Analyse

Retrospektiv 
innsamling

Prosessering 
og lagring
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 Status innsamling 9.1.4.

 

Figur 4. Innsamlet materiale i kreftbiobanken ved OUS per oktober 2018, registrert på antall unike donorer 

Gynekologisk kreft og sarkom er inkludert med standard prøvepakke for blod og vev, mens lymfom er inkludert med 
spesiell prøvepakke. 

I 2019 vil pasienter med prostatakreft bli inkludert med standard prøvepakke, mens brystkreftpasienter vil bli 
inkludert med tilpasset prøvepakke som er under utarbeidelse. 

 Innvirkning av transporttid på prøvekvalitet 9.1.5.
I forbindelse med biobanking av vev fra kreftkirurgi ble det satt opp et prosjekt for å undersøke om transporttiden fra 
operasjonsstuene til Avdeling for patologi kunne påvirke RNA-kvaliteten i vevsmaterialet. Utgangspunktet for 
prosjektet var å danne seg et bilde av om rutinetransporten ved sykehuset er tilstrekkelig i forhold til RNA-kvalitet i 
vevsmateriale, eller om vi måtte vurdere å sette opp parallelle transportsystemer. Det ble utført RIN(RNA Integrity 
Number)-analyse på 40 prøver fra ulike diagnosegrupper innenfor kreft (Figur 5). Blant 29 prøver med intakt tumorvev 
(11 prøver med RIN-verdi<7 ble ekskludert) viser resultatet at akseptable RIN-verdier beholdes med dagens 
transportsystem for rutineprøver som således også er egnet for forskningsprøver. 
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Figur 5. Forhold mellom RNA-integritet og transporttid for prøver med RIN≥7 

 Virksomhetsplan 9.1.6.
Det er utarbeidet en virksomhetsplan for prosjektet som beskriver gjennomføring, kostnadsbilde og planlagt framdrift. 
Virksomhetsplanen beskriver også behovet for fremtidig infrastruktur for å ivareta kreftbiobankens prospektive 
innsamling og andre planlagte prospektive innsamlinger ved sykehuset. Infrastrukturen skal også fungere som en 
biobank kjernefasilitet for prosjektspesifikke biobanker som har behov for en utvidet prøvepakke. Virksomhetsplanen 
vil presenteres for aktuelle finansieringskilder. 

 Fremdriftsplan 9.1.7.
Forskningsbiobank for kreft skal bidra til å skape ressursbesparende løsninger for kreftforskningen i OUS/UiO og Helse 
Sør-Øst gjennom en standardisert og kvalitetssikret innsamling av prøvemateriale fra alle nye kreftpasienter som 
kommer til OUS. Når alle diagnosegrupper er inkludert vil det samles inn materiale fra om lag 9000 kreftpasienter per 
år. 

Biobanking skal skje som en integrert del av sykehuslogistikken, og målsettingen er å inkludere samtlige 
diagnosegrupper på kreftområdet innen utgangen av 2020. Dette skal skje gjennom en trinnvis prosess. Målsetningen 
er å biobanke blodprøver samt  vevsprøver fra de som undergår biopsi og/eller kreftkirurgi.  

9.2. Janus serumbank 

Janusbanken inneholder prøver fra helseundersøkelser i Norge fra tidsperioden 1973-2000 i tillegg til prøver fra 
blodgivere i Oslo-området. Til tross for lang innsamlings-periode med ulike typer rør vil Janusbanken etablere en 
robotisert infrastruktur i løpet av 2018. Bygging av fryselager, som er lokalisert på Myrens verksted, starter juni-2018 
og prøvene vil bli flyttet høst 2018. Lagringsfasiliteten har en semi-automatisert løsning slik at robot plukker esker 
mens plukking av prøvene gjøres manuelt.  

Det er strekkodet 452.900 prøver. Alle fylkesprøver er ferdig, per d.d. gjenstår 334.600 blodgiverprøver. Totalt er 59 % 
ferdig strekkodet. Alle eskene er ferdig strekkodet.  Vi har ansatt 6 ekstrahjelper som skal arbeide utover høsten på 
strekkodingsprosjektet. Det er ansatt en datamanager som siden 01.04. har arbeidet med strukturering og 
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harmonisering av data fra Janusbanken. Alle prosjektmapper (mer enn 150 prosjekter) er gjennomgått og det arbeides 
med strukturering av informasjon utledet av prøvene som målte biomarkører, restvolum osv. 

9.3. Haukeland/HV 

Bygging av 400 kvm felleslager med automatiserte løsninger og nitrogenlagring. Lageret har vært i drift siden mars 
2019. Fire årsverk er tilknyttet arbeidet med biobank ved Haukeland, som inkluderer prøvetaking, prøvebehandling, 
prøvefordeling og fryselagring og IT-løsninger og integrasjon. Man har laget et omfattende flytskjema for 
prosjektgjennomføring fra ide via innsamling og utlevering til avvikling, med særlig fokus på prøvelogistikk.  

I Bergen benyttes FluidX-rør til lagring av prøver. 

Kostnadsmodell for Biobank Haukeland er nå implementert. Oversikt er tilgjengelig her. 

9.4. St. Olav/HM 

Ansatt person i 40 % stilling ved Kreftklinikken, St. Olavs Hospital. Personen jobber med Biobank1s generelle 
forskningsbiobank for kreft, og spesielt inn mot innsamling fra pasienter med lungekreft. Sykepleieren identifiserer 
pasienter som kan være aktuelle for inklusjon ved hjelp av operasjonsprogrammet, forespør pasienter om inklusjon, 
presenterer informasjons- og samtykkeskriv, tar blodprøver, bearbeider, alikvoterer, merker, registrerer og fryser 
prøvene.  Det rekvireres også oppfølgelingsprøver fra denne pasientgruppen. Oppfølgingsprøver tatt ved St. Olavs 
Hospital og Ålesund sykehus blir inkludert i generell kreftforskningsbiobank. 

Innsamling av ferskfrosset vev og blod fra pasienter med colorectalcancer igangsatt april-2018, også dette innunder 
Biobank1s generelle kreftforskningsbiobank. Biobank1 benytter interne ressurser til dette. 

9.5. UNN/HN 

I prosjektperioden har Forskningsbiobank UNN videreutviklet biobankinfrastruktur, utvidet innsamling av 
biobankprøver etter bredt samtykke til UNN Generell kreftforskningsbiobank i henhold til beste praksis, samt deltatt i 
BiobankNorge 2 (BBN2) samarbeidet, herunder i WP2.  

 Etablering av biobankinfrastruktur 9.5.1.
Forskningsbiobank UNN har ansvar for å etablere og drifte felles infrastruktur for forskningsbiobanker på UNN, samt 
bruke denne til å drive innsamling av overskuddsmateriale fra diagnostikk/behandling til egne generelle (prospektive) 
biobanker basert på brede samtykker. Så langt har Forskningsbiobank UNN etablert innsamling til UNN generell 
kreftforskningsbiobank, se under.  

Personellressurser tilknyttet Forskningsbiobank UNN er: 100 % biobankoordinator, 50 % bioingeniør, 50 % patolog og 
10 % EUTRO support (database/sporingssystem). Det samme personellet har ansvar for drift og innsamling UNN 
generell kreftforskningsbiobank. 

Vår infrastrukturbygging har i stor grad vært finansiert av midler fra BBN1 og 2, herunder WP2.  

Vår biobankinfrastruktur omfatter nå: 

• Overvåket langtids fryselager på UiT med plass til totalt 24 kistefrysere (- 80 grader), hvorav foreløpig 12 
frysere er utplasser.   

• 2 portable ultrafrysere til midlertidig lagring og transport av prøver internt. 
• Eget biobankrom på Klinisk Patologi for biobanking av vev. Inneholder blant annet 2 avtrekksbenker med 

diverse utstyr for håndtering av ferskt og formalinfiksert vev. Ett makrokamera (bestillt). En 
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frysesnittsmikrotom. En bordmikrotom til snitting av fiksert, parafininnstøpt vev. 2 nettilkoplede PC for 
registrering av prøver. Benk til vask av utstyr, og direkte tilgang til rom med oppvaskmaskin. Lagerplass. 

• I helt nye lokaler på UiT har vi prosjektert og nylig tatt i bruk 2 kontorer, lab lokaler, et overvåket 
langtidsfryselager for kistefrysere (- 80 grader) hvor foreløpig 5 frysere er utplassert, samt et overvåket lokale 
for N2 tanker, hvor det nå er utplassert 1 tank.  

• System for avidentifisering og merking av prøver (BULAB). 
• Database/sporingssytem EUTRO. Det har hittil vært brukt for blodprøver/kroppsvæsker. Det er nå oppgradert 

og videreutviklet slik at det også kan tas i bruk for vevsprøver og annet biologisk materiale.  
• Nettportal/nettside til Forskningsbiobank UNN og UNN generell kreftforskningsbiobank. 
• Rådgivningstjeneste til forskere i henhold til lov, REK, beste praksis, kvalitet.  

 Innsamling til generell (prospektiv) forskningsbiobank 9.5.2.
UNN Generell kreftforskningsbiobank har som målsetting å biobanke blod og tumorvev fra alle som opereres for kreft 
for UNN. Med standardiserte prosedyrer med stor gjenbruksverdi, samt prøve- og samtykkelogistikk som er integrert i 
normal pasientflyt, har vi så langt etablert innsamling av blodprøver fra lungekreftpasienter, samt vev fra 
lungekreftresektater og prostatektomier.  
 
Vår blodprøvepakke består av serum, EDTA plasma, buffy coat og fullblod. Så langt er det biobanket blod fra 41 
lungekreftpasienter, svarende til 14 alikvoter pr pasient. Det er biobanket ferskt frosset tumorvev og tumorfritt vev fra 
66 lungekreftresektater, samt ferskt vev fra 25 resektater som utleveres forskningsprosjekt fortløpende. Lungevevet 
dokumenteres og kvalitetssikres med frysesnitt som annoteres av patolog. Det er biobanket fersk frosset vevsskive fra 
35 prostatektomier.  
 
For å sikre maksimal utnyttelse av biobankprøvene, vil vi så langt det er mulig utlevere vev i form av frysesnitt (lunge) 
eller sylindre (prostata), slik at en biobanket vevsbit tilsvarer multiple utleveringer. For lungevev kan en vevsbit i 
mange tilfeller gi opptil 10 utleveringer.  
 
Blod og vevsprøvene registreres med et sett av prøve og pasientrelaterte data som muliggjør enkel utvelgelse av 
adekvate prøver til forsker.   
 
Innsamlingen vil utvides med flere krefttyper i henhold til bemanning og ressurser. Vi er i ferd med å ferdigstille 
prosedyrer for innsamling av blodprøver og stamceller (restmateriale fra stamcellehøsting) fra pasienter med lymfe- 
og benmargskreft, og håper å kunne starte biobanking i løpet av høsten 2019.  
 
Personell tilknyttet UNN generell kreftforskningsbiobank har også deltatt i etablering av, og nå også 
innsamling til, Den norske barnekreftbiobanken, som er en generell forskningsbiobank som tar mål av seg å 
samle biologisk materiale fra alle barn med kreft i Norge. Nettverket fra Biobank Norge samarbeidet har 
vært viktig for etablering av denne biobanken, som på UNN også nyttiggjør seg av vår biobankinfrastruktur, og 
gjenbruker prøvelogistikk etablert for UNN generell kreftforskningsbiobank. 
 

 Utfordringer og videre plan for Forskningsbiobank UNN og UNN Generell 9.5.3.
kreftforskningsbiobank 

• I størst mulig grad å implementere den internasjonale standarden «ISO 20387, første utgave, 2018-08 – 
Biotechnology – Biobanking – General requirements for biobanking». 

• Vårt pasientgrunnlag er lite, og det tar følgelig ganske lang tid å opparbeide prøvesamlinger av en forskbar 
størrelse. Således bør vi tilstrebe oss på å samarbeide med andre sykehus for å etablere 
multisenterinnsamlinger med standardiserte protokoller. 
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• Jobbe for bedre forankring av vår biobankvirksomhet på UNN/HN. Denne bør beskrives i styringsdokumenter 
og forskningsstrategi. 

• Avklare hvorvidt vi har et regionalt ansvar eller primært er en tjeneste for UNN. 
• Styrke ledelse og styring av vår biobankvirksomhet; etablere styringsgruppe/referansegruppe og utarbeide 

plan for virksomhet, framdrift og finansiering. 
• Utvide staben med «desentraliserte» personellressurser som kan ivareta samtykkeinnhenting og 

prøvetaking/håndtering.  
• Styrke samarbeidet med UiT, og utforske muligheten for at biobanking skal bli felles kjernefasilitet. 
• Videreutvikle vår kompetanse gjennom deltakelse i Biobank Norge samarbeidet, deltakelse på kurs og 

konferanser, samt være representert i viktige forskningsrelaterte fora.  

 

10. Erfaringer fra tjenester for innhenting av elektronisk samtykke 

10.1. Levende samtykke ved OUS 

Forskningsbiobank for kreft er pilot for OUS prosjektet «Levende samtykke». Prosjektet har som målsetning å gjøre 
samtykkeinnhentingen på en moderne, personvernvennlig måte, samt å etablere en plattform der 
forskningsdeltakerne kan få informasjon om prosjekter der det er aktuelt å bruke deres materiale og opplysninger. 
Signering av bredt samtykke skjer i avdelingene på en iPad, og aktuelt personell har fått basisopplæring i både bruk av 
iPad, samt om prosjektet slik at de kan svare på eventuelle spørsmål som pasientene måtte ha. For samtykkelogistikk 
se avsnitt 3.3.2. Signaturen genereres til et søkbart samtykkeregister som er etablert i Medinsight, slik at innskanning 
av papirsamtykker unngås. 

10.2. Samtykketjenesten ved Helse-Vest 

Prosjektgruppe for elektronisk samtykke til biobanker og registre ble opprettet og hadde deltagere fra HB/HV, 
OUS/HSØ og programleverandøren DIPS. Prosjektplan ble utarbeidet i samarbeid med personvernombudene og 
informasjonssikkerhetsansvarlige ved Helse Bergen og OUS. Prosjektet ble forankret hos de andre medlemmene i 
Biobank Norge. Dette for å sikre at oppsettet også kan utvikles videre til bruk i andre foretak, slik at løsningen blir 
nasjonal og tilgjengelig for alle. Grunnet implementering av GDPR-forordningen for personvern har prosjektplanen 
blitt noe forsinket.  

Etter at løsningen var programmert av DIPS ble det utarbeidet en pilot knyttet opp mot NOKLUS diabetes biobank og 
register.  Samtykkehåndtering håndteres av to studiesykepleiere som lønnes av diabetesprosjektet. I arbeidet med 
elektronisk samtykke er det nå laget en testinstallasjon av webservice og database og laget en klientapplikasjon. 
Klienten bruker HEMIT sin PROMS-tjeneste og man jobber med å kunne benytte Helse-ID som autentiserings-løsning. 
Prosjektet og piloten finansieres av WP2. 

 

11. Biobankportaler ved helseforetakene 

I løpet av prosjektperioden er det opprettet biobankportaler ved alle helseregionene. 
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11.1. Biobankportalen ved OUS 

 

https://oslo-universitetssykehus.no/biobankportalen-oslo-universitetssykehus 

11.2. Biobankportalen ved HV 

https://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/biobank-haukeland 
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11.3. Biobankportalen ved HM 

https://biobank1.no/nb/ 

11.4. Biobankportalen ved HN 

https://unn.no/fag-og-forskning/forskning/biobank 
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11.5. Biobankportalen ved Kreftregisteret (Janus) 

https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Janus-serumbank/ 

 

12. Humane biobanker – i fortid og framtid 

Undersøkelse av biologisk materiale fra mennesker, dvs. blod, urin og andre kroppsvæsker, celler, vev og hele organer, 
samt definerte komponenter som har vært isolert eller ekstrahert fra slikt materiale, har spilt stor rolle for 
framveksten av moderne medisin. Den kunnskapen som slike undersøkelser har frambrakt, utgjør hovedgrunnlaget for 
vår måte å forstå helse og sykdom på og danner grunnlaget for dagens medisinske praksis. Betydningen av biologisk 
materiale som kilde til informasjon har vært stadig økende inntil i dag, og alt tyder på at denne utviklingen bare vil 
fortsette. Det er vanskelig å se for seg en videre forbedring av medisinen uten at forskere har fortsatt tilgang på 
biologisk materiale, fra friske frivillige og fra pasienter, og at denne tilgangen øker både i mengde og kvalitet fra 
dagens situasjon. 

På slutten av forrige århundre bredte det seg en raskt økende bekymring i politiske kretser – og i fagmiljøer for jus og 
etikk – som gikk ut på at biobankforskning kunne innebære uheldige konsekvenser for forskningsdeltakerne. Noe som 
bidro til denne stemningen var den raske utviklingen innen molekylærbiologi og genetisk teknologi, ikke minst det 
høyt profilerte prosjektet for å sekvensere hele «det menneskelige genom». Dessuten bidro den raske utviklingen av 
informasjonsteknologi med mulighet til å samle inn, lagre og bearbeide informasjon i et omfang som tidligere hadde 
vært helt utenkelig. Samtidig var dette en periode da hele den vestlige verden i økende grad ble opptatt av 
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enkeltindividet, med lovprising av personlig handlefrihet og det frie valg, og tilsvarende nedtoning av gjensidighet og 
samfunnsmessige forpliktelser.  

I mange land kom det raskt krav om mer eksplisitt lovregulering av feltet. Det skjedde også i Norge, og resultatet ble 
Biobankloven, som for det første definerte enhver systematisert samling av humant biologisk materiale som en 
biobank, og for det andre innførte krav om offentlig godkjenning for biobanker. Loven etablerte et skille mellom to 
ulike klasser av biobanker etter formål, idet biobanker for diagnostikk og behandling fikk en annen formell status – og 
andre regler – enn biobanker med forskningsformål. De strenge prinsippene for informert samtykke som var blitt 
innført for å beskytte enkeltindivider mot fysisk ulempe og risiko for skade på liv og helse ved eksperimentell 
medisinsk forskning, ble nå utvidet til å gjelde på samme måte også for forskningsmessig bruk av biologisk 
prøvemateriale, selv om dette ikke lenger er en del av personen. Loven stilte vidtgående krav til informasjon for at et 
samtykke kunne betraktes som gyldig. Konsekvensen ble at biologisk materiale bare kunne samles til bruk som var 
nøye bestemt på forhånd slik at opphavspersonen kunne avgi samtykke til et spesifisert formål og beskrevne metoder, 
på tilsvarende måte som når en person blir forespurt om å delta i en klinisk studie, som faktisk kan innebære en reell, 
fysisk risiko. Biobankloven førte til at en forskningsbiobank typisk ble oppfattet som en del av et forskningsprosjekt. 
Innenfor sykehusene ble det opprettet en mengde biobanker, hvorav mange svært små og av begrenset varighet, stort 
sett uten noen forsøk på harmonisering eller samordning verken av prosedyrer for innsamling og oppbevaring 
materiale, av koding og lagring av tilhørende informasjon eller regler for forvaltning og bruk av materialet.  

Det viste seg raskt at Biobankloven var konstruert ut fra en rekke feilaktige forestillinger om hvordan medisinsk 
forskning faktisk foregår. Det som først ble åpenbart, var at man vanligvis rett og slett ikke kan spesifisere på forhånd 
hvordan det vil være hensiktsmessig å bruke innsamlet biologisk materiale. Resultater fra en studie fører til nye ideer 
og danner grunnlag for nye hypoteser som kan testes med nye undersøkelser. Det å opprettholde kravet om detaljert 
forhåndsinformasjon som grunnlag for samtykke ville langt på veg umuliggjøre banebrytende medisinsk forskning i 
Norge. Som en konsekvens av at denne innsikten omsider nådde lovmaker, ble det i Helseforskningsloven eksplisitt 
adgang til å opprette forskningsbiobanker «uten tilknytning til et konkret forskningsprosjekt» og det ble tillatt å avgi 
samtykke til «nærmere bestemte, bredt definerte forskningsformål». Men definisjonen av en biobank som en 
«samling humant biologisk materiale» videreføres i Helseforskningsloven, og loven omtaler forskningsbiobanker som 
noe som kan være «en del av et forskningsprosjekt». Forvaltningsapparatet, det vil si REK-systemet, henger i stor grad 
fortsatt fast ved ideen om at den typiske, sykehusbaserte biobank er noe som opprettes innenfor et prosjekt.  

I løpet av det siste tiåret er det gjort flere større etterundersøkelser med forsøk på validering av rapporter om nye 
biomarkører. Slike rapporter baserer seg nesten alltid på bruk av biologisk materiale. Det har vist seg at en 
urovekkende stor del av de publiserte resultatene, i størrelsesorden 50%, viser seg ikke å være reproduserbare. Dette 
vil si at en betydelig andel av de studier som gjøres, fører til villedende informasjon. En stor del av de ressurser som 
allokeres til slik forskning, er altså bortkastet, eller enda verre – de fører til ytterligere sløseri i og med at feilaktige 
resultater nødvendiggjør videre undersøkelser for å kontrollere og eventuelt korrigere funnene. Det foregår altså et 
gigantisk misbruk av hardt tiltrengte økonomiske midler og potensielt verdifullt biologisk materiale. Og – kanskje verst 
av alt – de enkeltpersoner som har gitt sitt samtykke, ut fra en forventning om at deres bidrag vil føre til nyttige 
resultater for menneskeheten, blir systematisk ført bak lyset. Det er dette som er den store etiske utfordringen i 
medisinsk biobankforskning i dag. Både teoretisk og empirisk utgjør dette et etisk dilemma av en helt annen viktighet 
enn spørsmålet om samtykke, som det juridiske og etiske establishment har vært ensidig fokusert på de siste tiårene.  

Årsaken til den manglende reproduserbarheten er formodentlig sammensatt, men det er grunn til å anta at en del av 
de forstemmende resultatene henger sammen med uhensiktsmessig organisering av innsamling, preservering og 
lagring av det biologiske prøvematerialet og tilknyttede opplysninger. Den fragmenteringen av sykehusbasert 
biobanking, som vi har i Norge og i en del andre land, fører til at de fleste samlinger er små, ofte for små til å gi 
grunnlag for studier med tilstrekkelig teststyrke. Problemet øker i betydning etter hvert som man søker å finne 
særtrekk ved stadig finere undergrupper av pasienter – innenfor det som har vært kalt «presisjonsmedisin». Dette 
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fører uvegerlig til at det blir færre individer i hver gruppe, og dermed stadig større utfordring med å skaffe tilstrekkelig 
antall pasienter. Biologiske prøver er typisk innsamlet etter lokale, egenkonstruerte prosedyrer som ofte – og på ulike 
vis – avviker fra andres. I tillegg kommer naturligvis at de opplysninger som er registrert verken har samme 
betegnelser, følger samme definisjoner eller er registrert på samme format eller med samme måleenheter. Alt dette 
gjør at det blir meningsløst å sammenholde resultater fra ulike sentra, og det blir særdeles vanskelig og til dels 
risikabelt å inkludere prøver fra ulike laboratorier i en og samme studie. 

Ettersom noe av den manglende reproduserbarheten kan skyldes uensartet og til dels suboptimal behandling av det 
biologiske prøvematerialet, bør man forlange dokumentasjon på at materialet har vært håndtert etter 
veldokumenterte prosedyrer, og at disse er i samsvar med «beste praksis». Det er vanskelig å se for seg at en hvilken 
som helst forsker kan møte slike krav uten å ha støtte i en organisasjon som går god for kvaliteten. Dette betyr at vi 
snarest må skrinlegge ideen om at en biobank er en del av et prosjekt – noe som skal etableres og organiseres 
innenfor et forskningsprosjekt. Vi må komme dit at en biobank er å forstå som en organisasjon, som er overordnet de 
enkelte prosjektene, som legger føringer og som legger til rette for god praksis, og som står som garantist for at de 
ulike prosjektene fyller omforente krav.  

Gjeldende lovverk inneholder en del formuleringer som synes å legge til grunn en utdatert forståelse av hvordan 
biobankforskning drives og bør drives, og i de tilfelle at loven må tillempes til praktiske situasjoner, legger REK seg 
systematisk på en forvaltningspraksis som vanskeliggjør en framtidsrettet organisering. Dermed utgjør loven og 
statsforvaltningen i dag de viktigste hindre for en modernisering av sykehusbasert biobankforskning i Norge. I nær 
framtid må vi forvente at de mest prestisjetunge tidsskriftene vil kreve dokumentasjon på at forskerne har benyttet en 
anerkjent biobank som betingelse for å publisere resultatene. Dette vil innebære alvorlige utfordringer for norsk 
medisinsk forskning. For at norsk biobankforskning skal unngå å bli irrelevant må forvaltningsorganene umiddelbart 
pålegges å endre sin praksis i moderne retning innenfor gjeldende regelverk, og det må settes i gang et lovarbeid med 
sikte på å få en framtidsrettet ramme for forskningen. Vi må forlange at teoretisk biobankkunnskap og praktisk 
erfaring fra biobankvirksomhet trekkes inn ved en eventuell justering av regelverket på en helt annen seriøs måte enn 
det som har vært gjort ved tidligere lovarbeid på feltet. 
 

13. Oppsummering 

Samarbeid mellom helseforetakene med henblikk på harmonisering av protokoller ved store prospektive 
innsamlinger av sykdomsspesifikke forskningsbiobanker og moderne lagringsfasiliteter er svært verdifullt og 
vil bli videreført gjennom nettverksmøter både i regi av Biobank Norge og utenfor. Fremover vil det være et 
stort behov for å kvalitetssikre allerede innsamlet materiale og fremtidige biobanker. Man bør legge til 
rette for innsamlinger for størst mulige pasientgrupper og med bruk av brede samtykker.  Mindre 
biobanker bør søkes ivaretatt for fremtidig bruk gjennom en organisering i store forskningsbiobanker, noe 
som vil bidra til bedre tilgjengelighet og utnyttelse av innsamlet materiale og mer konkurransedyktig i tråd 
med Meld. St. 18 – Helsenæringen.  

Gjennom BN1 og BN2 er det gjort et stort arbeid på universitetssykehusene og vi håper å kunne videreføre 
dette til resten av helseforetakene gjennom Biobank Norge 3. Uavhengig av en eventuell ny tildeling fra 
Forskningsrådet vil arbeidsgruppen etablere et nettverk for kvalitetsarbeid i samarbeid med CS- beste 
praksis i Biobank Norge og følge opp arbeidet med Levende samtykke med eHelsedirektoratet og den store 
satsningen Helsedataprogrammet. 
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14. Vedlegg 

14.1. Lokale eksempler på prøvelogistikk 

 Prøvelogistikk – blod og vev, Biobank 1, HM 14.1.1.
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 Prøvelogistikk – blod, OUS, HSØ 14.1.2.
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 Prøvelogistikk –vev, gynekologisk kreft, OUS, HSØ 14.1.1.
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 Prøvelogistikk – blod og vev, Lungekreft, UNN, HN 14.1.2.

 

27 



 

28 



 

 

  

29 



 

 Prøvelogistikk –vev, Prostatakreft, UNN, HN 14.1.3.
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14.2. Blodprøvepakker 

 Blodprøvepakke– OUS, HSØ 14.2.1.
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 Blodprøvepakke– UNN, HN 14.2.2.
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 Blodprøvepakke– lunge, Biobank1, HM 14.2.3.
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 Blodprøvepakke– Haukeland, HV 14.2.4.
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14.3. Vevsprøvepakker 

 Arkivark – lungevev, UNN, HN 14.3.1.
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 Arkivark –prostatakreftvev, UNN, HN 14.3.2.
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 Arkivark – vev, OUS, HSØ 14.3.3.
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 Vevsprøvepakke– OUS, HSØ 14.3.4.
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14.4. Kostnadselementer 

 Kostnadsberegning – ferskfrosset vevsskive, Biobank1, HM 14.4.1.
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 Kostnadsberegning – blodprøver, Biobank1, HM 14.4.2.
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 Kostnadsberegning – blod, OUS, HSØ 14.4.3.
 

Forskjellige kostnadsmodeller per rør* Kostnad per rør / NOK 

Basert på totale etableringskostnader (banken 
tømmes) 

38 

Basert årlig uttak i driftsfasen skal dekke årlige 
kostnader (banken fylles opp igjen): 

59 

Prøvekostnad (kun materiell) 14 

*gitt uttak av 10 000 rør per år fra år 6 

 

Inkluderte kostnadselementer: 

• Areal (rom) 
o Areal til ultrafryser/mellomlagring 
o Lab plass., innregistrering, alikvotering og sentrifuge 

• Utstyr/avskrivning 
o Ultrafryserskap, kapasitet 900 bokser/86400 prøver 
o Racks til fryserskap (30 stk, 30 bokser per rack)  
o Plateskanner 2D-strekkode 
o Håndholdt strekkodeskanner 
o PC-terminal 
o Automatpipette  

• Driftsmidler 
o Tapperør, 3 stk per pasient (3*1,3 kr) 
o Fordelingsrør med kork i boks, 25 stk per pasient (25*13,1) 
o Pipettespisser, 3 stk per pasient 
o Drift og vedlikehold av ultrafryser 
o Lisens eBiobank 

• Personell 
o Tekniker 
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 Kostnadsberegning – blod, Janus, KR 14.4.4.
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 Kostnadsberegning – blod, UNN, HN 14.4.5.
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 Kostnadsberegning – lungevev, UNN, HN 14.4.6.
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