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FORORD FRA EIER
For å holde en høy kvalitet på helsetjenesten er god forskning viktig. Det gjør oss i stand til å ta i bruk 
ny teknologi og nye metoder på en raskere og bedre måte, og det er et klart mål for Helse Midt-Norge 
RHF at vi skal bli stadig bedre på forskning og innovasjon. Vi har klinisk pasientnær forskning som 
et viktig satsingsområde i strategien vår, og en god forskningsbiobank er derfor en svært sentral 
infrastruktur. Biobank1 er også en regional forskningsbiobank, og den er å finne på alle sykehus 
i regionen. Alle forskningsprosjekter som samler inn biologisk materiale skal benytte Biobank1s 
fasiliteter, og det er viktig for oss at Biobank1 er både synlig og tilgjengelig for våre forskere. Det er 
derfor satt i gang en utvidelse av kapasitet i Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag 
HF. Helse Midt-Norge RHF har store forventninger til en fortsatt positiv utvikling av Biobank1, 
under ledelse av Haakon Skogseth, og ser frem mot enda mer forskningsaktivitet i sykehusene.

Henrik A. Sandbu
Fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF                                                                                           Foto forside: Jørn Ove Sæternes
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Henrik A. Sandbu
Fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF

Biobank1 samler inn og lagrer biologisk materiale og helseopplysninger 

fra ulike pasientgrupper, til bruk i forskning. Som biologisk materiale 

regnes organer, deler av organer, celler og vev, og bestanddeler av slikt 

materiale fra levende og døde mennesker. Vårt overordnede mål er å bedre 

diagnostikk og behandling av sykdom.

Vi jobber med å samordne og standardisere innsamling av materiale til 

forskning, ved å integrere dette i sykeshuslogistikken. På denne måten 

vil biobanking utføres på en forsvarlig måte, med minst mulig risiko for 

pasienten. Ved at materiale av høy kvalitet gjøres tilgjengelig via Biobank1, 

økes kvaliteten på den forskningen som utføres. Vi ønsker å bidra til å 

senke den byråkratiske terskelen ved oppstart av nye forskningsprosjekter.

OM OSS
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ÅRET SOM GIKK
NY LEDER AV VIRKSOMHETEN

FLYTTING TIL NYE LOKALER

FRYSELAGER TIL FORSKNINGSPRØVER

MARKERING

I mai tok Haakon Skogseth over som avdelingssjef i Forskningsavdelingen, 
Biobank1. Han har arbeidet som forsker tilknyttet Biobank1 fra oppstarten 
i 2002 og han har lang og bred erfaring innen biobanking, forskning, 
undervisning og ledelse. Jostein Halgunset (tidligere leder) fortsetter i 
Biobank1 som medisinskfaglig rådgiver i 20 % stilling.

I løpet av året fikk Biobank1 en dobling av antall ansatte, og behov for 
nye lokaler. Det ble inngått en leieavtale med NTNU, og virksomheten 
flyttet til Medisinsk Teknisk Forskningssenter (MTFS) sommeren 2016. All 
laboratorievirksomhet fortsetter som før på Laboratoriesenteret, St. Olavs 
Hospital.

Biobank1 inngikk også en avtale med NTNU om leie av areal for frysere i 
underetasjen på MTFS. Arealet er teknisk oppgradert og vi har nå kapasitet til å 
kunne tilby lagring av prøver ved -80 °C.

I forbindelse med flytting ble det arrangert en markering av Biobank1. I 
tillegg til representanter fra ulike samarbeidspartnere og eiere, deltok også 
Torgeir Micaelsen og Ingvild Kjerkol, begge fra Helse- og omsorgskomiteen og 
stortingsgruppen til Arbeiderpartiet. Biobank1 høstet mange lovord som gir godt 
håp for fremtidens biobanking blant annet fra fagdirektør i Helse Midt-Norge, 
Kjell Åsmund Salvesen. Han var opptatt av den kliniske forskningen i et integrert 
universitetssykehus, og at Biobank1 gir en god infrastruktur for denne typen 
forskning. Salvesen fremhevet også den regionale funksjonen til Biobank1.
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” ”Midt-Norge skiller seg ut og er helt i front 

når det gjelder biobanking i Norge

- Helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, 

Torgeir Micaelsen.

De viktigste bankene inneholder ikke 

penger. For å kunne forske så må vi ha 

god kvalitet i alle ledd. Biobanking er helt 

nødvendig for å ivareta profesjonaliteten. 

Det er dyrt i drift, men det krever ressurser 

å bygge en god biobank. Ved NTNU er vi 

stolte over å være en del av dette

- Dekan ved det Medisinske fakultet,

 Bjørn Gustafsson.

SAGT OM BIOBANK1
Kilde og foto: Frode Nikolaisen
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KURS I FORSKNINGSBIOBANKING

I 2016 arrangerte NTNU Videre for andre gang et nasjonalt kurs i 
forskningsbiobanking (MDV6004) med Haakon Skogseth som emneansvarlig. 
Ansatte ved Biobank1 var representert både blant foredragsholdere og 
kursdeltagere. Kurset tilbød en overordnet gjennomgang av de viktigste 
problemstillingene innen fagområdet biobanking.

I tillegg ble det arrangert et kurs i biobanking (MOL3009) for masterstudenter 
ved NTNU hvor Jostein Halgunset var emneansvarlig.

Deltagere og forelesere ved kurset forskningsbiobanking ved Scandic Hell på Værnes.

 Foto: privat
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STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER

Strategiseminar for Biobank1 ved Bårdshaug Herregård i september. Foto: privat

I september hadde Biobank1 et todagers strategiseminar på Bårdshaug 
herregård på Orkanger. Målet for seminaret var å legge en langsiktig strategi for 
Biobank1 sine satsingsområder. De viktigste satsningsområdene vi kom fram 
til var satsing på tematiske innsamlinger samt innføring av brukerbetaling og å 
utvide tilbudet til også å omfatte laboratorietjenester.
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BRUKERBETALING

UTVIDELSE AV TJENESTETILBUD

Biobank1 innførte brukerbetaling i 2016. En slik betaling er ment å dekke 
faktiske utgifter Biobank1 har forbundet med prosjekter. Å innføre en slik 
betaling gjør Biobank1 bedre i stand til å kunne håndtere en økning i prosjekter 
og å møte brukernes tjenestebehov fremover.

Fra 2016 utvidet Biobank1 en utvidelse av tjenester som tilbys til å omfatte 
lagring av prøver i ultrafryser, juridisk rådgivning i forbindelse med forskning 
og laboratorietjenester som isolering av RNA, samt kvalitetsanalyser på RNA 
og tillaging av vevsmatriser.  Dette kommer i tillegg til tidligere tjenester som 
rådgivning rundt innsamling og bruk av biologisk materiale til forskning, tilgang 
og opplæring i datasystem for sikker lagring av prøver, strekkodemerking av 
prøver og avidentifisering av personopplysninger.

TEMATISKE INNSAMLINGER

En strategisk satsing fremover blir tematiske forksningsbiobanker. 
Det ble i 2016 etablert en tematisk forskningsbiobank for kreft.
Forskningsbiobanken skal bidra til økt forskning på kreft i helseregionen ved 
å sørge for innsamling av biologisk materiale fra kreftpasienter. Formålet er å 
gi økt kunnskap om årsaker og mekanismer ved kreftsykdom, for å forbedre 
forebygging, diagnostikk og behandling.

Denne forskningsbiobanken er i praksis en samling av ulike innsamlinger av 
biologisk materiale fra pasienter som er under utredning, eller som har fått 
en kreftdiagnose. Felles for innsamlingene er at de inkluderer materiale og 
opplysninger fra pasienter som har samtykket til forskning for å forebygge 
sykdom, samt å forbedre diagnostikk og behandling innenfor sykdommer 
relatert til kreft. En styringsgruppe vil forvalte bruken av materialet, etter 
vurdering av vitenskapelig styrke av forskningsprosjektene som henvender seg 
om bruk.
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BIOBANK NORGE

Biobank1 representerer det regionale helseforetaket i det nasjonale prosjektet 
Biobank Norge 2, finansiert av Forskningsrådet.

I arbeidspakke 2 (prospektive kliniske biobanker) mottar vi begrenset med 
ressurser, men skal benytte de på en svært god måte til koordinering av en av 
innsamlingene som går gjennom generell kreftforskningsbiobank.

I arbeidspakke 3 (multisenter-biobanking) sitter vår avdelingssjef som leder. 
En av deloppgavene i denne arbeidspakken er å samle inn biologisk materiale 
(ferskfrosset prostata) ved flere helseregioner etter samme protokoll, og 
i tillegg samle opplysninger fra donor i samme system. En annen del av 
arbeidspakken er å utvikle et elektronisk grensesnitt mellom Biobank1-systemet 
og Kreftregisteret, slik at forskere skal kunne søke blant registerets variable, 
samt å kunne få tilsendt opplysninger fra donorer uten at personenes identitet er 
kjent. 

I arbeidspakke 5 (kommunikasjon med innbyggerne) har Biobank1 vært 
delaktige i dialogen med Direktoratet for e-helse for utvikling av en elektronisk 
løsning for kommunikasjon mellom innbyggerne og biobankene, slik at 
innbyggerne skal kunne ha muligheten til å selv kunne skaffe seg informasjon 
om sin forskningsdeltakelse. En av funksjonalitetene vil kunne vise frem for 
innbygger hvilke samtykker han eller hun har signert. 

Innen innovasjon er også Biobank1 aktive gjennom arbeidspakke 8. Det skal her 
utredes hvorvidt en stor samling biologisk materiale fra myelomatose-pasienter 
kan benyttes av kommersielle aktører.

I tillegg gir Biobank1 stadig svar på spørsmål om biobanking gjennom CS1 
(«common services 1») biobanking, som er en hjelpetjeneste, opprettet på midler 
i Biobank Norge 2, for de som trenger svar på biobank-relaterte spørsmål.



12

FORSKNINGSPROSJEKT I BIOBANK1

Det har vært en jevn økning i etterspørselen etter tjenester fra Biobank1 i 2016 
(se fig. 1). 

Det er spesielt gledelig å se en den store økningen i bruken av prøver som er 
innsamlet gjennom flere år i samarbeid med Biobank1. Materiale registrert i 
Biobank1 har blant annet blitt benyttet til forskning innen Psykisk helse som har 
resultert i to artikler: 

”Schou M, et al. Prevalence of serum anti-neuronal autoantibodies in patients 
admitted to acute psychiatric care.” Psychol Med (2016)

”Sæther SG, et al. Onconeural Antibodies in Acute Psychiatric Inpatient Care.”
J Neuropsychiatry Clin Neurosci. (2016)
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«Det er holdepunkter for at noen psykiske lidelser har sammenheng med 
immunprosesser i hjernen og kroppen generelt. Det har blitt påvist antistoffer som 
gir psykiatriske og nevrologiske symptomer der disse tilstandene responderer bra på 
behandling som demper aktiviteten i immunsystemet. Disse pasienter har minimal 
effekt av for eksempel tradisjonell, antipsykotisk terapi. Denne studien ønsker og 
finne ut hvor mange pasienter i psykiatrisk akuttavdeling som har slike antistoffer, og 
hvorvidt de ulike antistoffene faktisk gir psykiatrisk sykdom hos alle. Studien «auto-
antistoffer hos psykiatriske pasienter» vil undersøke hvordan tilstedeværelse av slike 
antistoffer påvirker sykdomsforløpet av psykiatriske lidelser. 

(Kilde: Arne Vaaler, prosjektleder)

STYRINGSGRUPPEN

Petter Aadahl St. Olavs Hospital HF, Forskningsdirektør

Jostein Halgunset St. Olavs Hospital, Forskningsavdelingen, Medisinskfaglig rådgiver

Øyvind Hope Helse Midt-Norge RHF, Helsefagavdelingen, Seniorrådgiver

Kristian Hveem NTNU, HUNT biobank, Leder

Trond Jacobsen St. Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk, Klinikksjef

Marlen Knutli Helse Nord-Trøndelag HF, Forskningsavdelingen, Konsulent

Katarina Mølsæter Helse Møre og Romsdal HF, FoU-seksjonen, Spesialrådgiver

Siv Mørkved St. Olavs Hospital HF, Forskningsavdelingen, Forskningssjef

Pål Romundstad NTNU, DMF, Prodekan forskning

Henrik Sandbu Helse Midt-Norge RHF, Helsefagavdelingen, Fagdirektør

Haakon Skogseth St. Olavs Hospital HF, Forskningsavdelingen, Avdelingssjef

Rannveig Storeng    NTNU, DMF, Seksjonssjef
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INNTEKTER

BIOBANK1 REGNSKAP 2016

Driftsregnskap i 1000 kr   Faktisk 2016 Budsjett 2016

Salgs- og driftsregnskap 9 519  8 809

Varekostnader -200  -565

Lønn og personalkostnader -5 270 -4 453

Annen driftsregnskap, av – og nedskrivning    -2 219 -2 437

Reisekostnader og andre kostnader -1 805  -1 363

Resultat   25 -9

Inntekter i 1000 kr 9 519

Tilskudd fra HMN RHF 8 929

Investeringstilskudd 301

Andre inntekter 289

Sum inntekter    9 519

DRIFTSREGNSKAP

2016 ble virksomheten finansiert av Helse Midt-Norge (HMN RHF) 
over ordinært budsjett, samt investeringstilskudd

Brukerbetaling tilførte virksomheten 289 000 kr i 2016

NTNU bidro til virksomheten med å dekke arealkostnader 
Laboratoriesenteret og Gastrosenteret på 1 018 725 kr, samt en 
stillingsressurs tilsvarende 20 %
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Adresse:

Biobank1, St. Olavs Hospital

MTFS

Olav Kyrres gate 9

7006 Trondheim

Telefon:     +47 72 57 13 44

Epost:    biobank1@helse-midt.no

Besøk oss gjerne på nett:   www.biobank1.no 

Besøk oss på hjemmesiden  www.biobank1.no

Foto: Vidar Hansen
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