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Viktig biobanksinformation  
 
SLSO Biobank (reg.nr. 589) som sedan 2005 ansvarat för biobanksverksamheten  

vid Stockholms läns sjukvårdsområde kommer att överlämnas till Stockholms 

medicinska biobank (SMB) under år 2016, preliminärt under maj månad. 

Stockholms Medicinska Biobank (SMB) har av Inspektionen av vård och omsorg 

tilldelats reg.nr 914. Biobanksansvarig vid SMB är Lena Brynne. 

 
Med anledning av detta kommer vi successivt att överföra biobanksansvaret för de 

i SLSO biobank ingående provsamlingarna till SMB. Biobanksansvaret omfattar 

bland annat provkvalitet men också spårbarhet, varför ansvaret överförs också för 

provsamlingar där det inte längre finns några sparade prover. 

 

I samband med skapandet av en provsamling upprättades ett tidsbegränsat 

biobanksavtal  ("Överenskommelse om tillgång till provsamling och personuppgift för 

forskning", ”Särskilda föreskrifter för provsamling” eller "Tillgång till provsamling och 

personuppgift för forskning")  med provsamlings-ID inom Svenska biobanksregistret. 
Om avtalets slutdatum passerat och det finns prover kvar som du som 

provsamlingsansvarig önskar ha fortsatt inflytande över, måste en ny 

överenskommelse upprättas med SMB. Själva överlämningen av provsamlingar inom 

SLSO Biobank till SMB kommer annars inte att praktiskt kräva särskilda åtgärder för 

forskare med befintliga avtal. 

 

F.r.o.m. den 1 mars 2016 ska alla nyinsamlingar av biobanksprov med 

personuppgifter anmälas till Stockholms medicinska biobank 

(biobankscentrum@sll.se). Observera att alla sparade prover där givaren kan 

identifieras måste vara anmälda till biobank. 

 

Hör gärna av er med frågor gällande  överföringen till oss. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Erik Jönsson  - erik.jonsson@ki.se 

Alexandra Tylec – alexandra.tylec@ki.se 
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Stockholms Medicinska Biobank (SMB)  har till uppgift att se till att Stockholms Läns 

Landsting lever upp till lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården med 

mera genom att bland annat: 

• Fastställa villkor och fatta beslut om uttag/utlämning av prover för forskning 

inklusive kliniska prövningar. 

• Stödja, vägleda och underlätta för dig som hanterar provsamlingar, det vill säga 

planerar att starta en studie. 

• Informera och svara på frågor kring biobanksverksamhet. 

Kontaktinformation: 

Stockholms medicinska biobank 

Forskning och Innovation, Landstingsstyrelsens förvaltning 

Box 22550, 104 22 Stockholm 

Besöksadress: Norra Stationsgatan 69 

biobankscentrum@sll.se 

biobankstockholm.se 

http://biobankstockholm.se/

