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FORORD

2017 var et spennende år for Biobank1®. Etter mange år med innsamling av 
biologisk materiale og kliniske data, ser vi nå at dette blir omsatt i mange 
gode forskningsprosjekter. I oktober åpnet Helse Møre og Romsdal HF en 
Biobank1-filial samlokalisert med klinisk forskningspost ved Ålesund sykehus. 
Dette var et steg i riktig retning for økt og bedre regionalt biobanksamarbeid. 
Opprettelse av store innsamlinger ved andre sykehus, og dermed få større 
pasientgrupper inkludert i Biobank1, er svært viktig for store og tunge 
forskningsprosjekter. Vårt samarbeid med Forskningsavdelingen ved 
Helse Nord-Trøndelag HF, om innsamling av blod fra polikliniske pasienter 
ved Sykehuset Levanger er et utmerket eksempel på det. Et annet viktig 
satsningsområde i 2017 var oral helse. Prosjektet er omtalt i Helse- og 
omsorgsdepartementets handlingsplan “Sammen om kunnskapsløft for oral 
helse 2017-2027”, hvor Biobank1 eksplisitt er nevnt. 2017 var et år med 
stor fremdrift i det nasjonale infrastruktursamarbeidet Biobank Norge 2. En 
felles nasjonal protokoll, med utgangspunkt i Biobank1s vevsskiveprotokoll, 
ble pilotert med stort hell. Dette felles prosjektet har også ledet til et mer 
omfattende samarbeid med biobankmiljøet ved Universitetssykehuset 
i Nord-Norge HF, der bruk av BioByte, Helse Midt-Norges elektroniske 
datalagringsverktøy ønskes benyttet for lagring av forskningsdata.

Øyvind L. Mikkelsen
Fagrådgiver og  konstituert avdelingssjef for Biobank1 
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OM VIRKSOMHETEN

Biobank1s virksomhetsområde utvides stadig. Inntil 2017 har virksomheten tatt hånd 
om innsamling og preparering av biologisk materiale for senere bruk i forskning, 
samt lagring av data tilknyttet prøver og donorer. En nysatsing i 2017 har vært en 
helsesekretærtjeneste. Forskere har behov for detaljerte, medisinske opplysninger om 
donorer. Biobank1 har ansatt en helsesekretær som kan hente ut disse opplysningene 
fra pasientjournal, forutsatt en gjeldende godkjenning for dette. Det er også  
behov for å supplere Biobank1s prospektive innsamlinger ved sykehusene med 
journalopplysninger, noe som medfører at prøver kan plukkes ut basert på flere og 
mer relevante kriterier enn tidligere. Dette effektiviserer generering av plukklister og 
uthenting av prøver.

Biobank1 har i 2017 mottatt flere henvendelser om uttak av prøver enn noen 
gang. Plukkoppdragene er flere, og de er av større omfang. Rådgivertjenesten 
mottar dessuten ukentlig nye henvendelser om innsamlinger. Dette året har det 
også vært flere henvendelser fra kliniske studier som ønsker utført innsamling og 
spesialpreparering av biologisk materiale. 

Laboratorietjenesten har mottatt nye og omfattende oppdrag i 2017. Biobank1 utlyste 
dette året to nye bioingeniørstillinger for å utføre standard prosedyrer, som for 
eksempel RNA- og DNA-isolering. Nytilsettingene vil tre i kraft våren 2018. 

Biobank1 både tar del i, og leder viktig arbeid i det nasjonale konsortiet Biobank 
Norge, med å få på plass felles prosedyrer for forskningsbiobanking, og et 
felles datalager på tvers av regionene. Det jobbes dessuten med utvikling av en 
kommunikasjonsplattform mellom BioByte og Kreftregisteret. Virksomheten deltar 
også i flere forum i det europeiske biobanknettverket BBMRI-ERIC.

Fra 1. september var Øyvind L. Mikkelsen konstituert som avdelingssjef, da Haakon 
Skogseth fungerte som forskningssjef samme periode.

Driftsregnskap 2017 i 1000 kr Faktisk Budsjett

Inntekter 13 751 14 223

Varekostnader -431 -463

Lønnskostnader -8 394 -7 567

Annen driftskostnad, av - og nedskrivning -1 411 -1 904

Reisekostnader og andre kostnader -3 474 -4 289

Resultat 472 -

Finansiering fra Helse Midt-Norge RHF over ordinært budsjett. NTNU bidro også til virksomheten 
med å dekke arealkostnader ca. MNOK 1.0, samt en stillingsressurs tilsvarende 20 %. Biobank1 
får også inntekt fra prosjektene som dekker deler av faktiske kostnader. 
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RESSURSER

Biobank1 tilfører ressurser ved klinikkene som bidrar til drift av Biobank1 ved blant 
annet prøvetaking, prøvebearbeiding, samtykkelogistikk og biobanking av biologisk 
materiale:

Laboratoriemedisinsk klinikk
(3,4 stillinger)
Avdeling for medisinsk biokjemi
Avdeling for patologi
AIT, Orkdal sykehus

Kirurgisk klinikk
(0,5 stillinger)

Kreftklinikken
(0,6 stillinger)
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REFERANSEGRUPPE

Petter Aadahl Forskningsdirektør St. Olavs hospital HF

Jostein Halgunset Medisinskfaglig rådgiver Forskningsavdelingen, St. Olavs hospital HF

Øyvind Hope Seniorrådgiver Helsefagavdelingen, Helse Midt-Norge RHF

Kristian Hveem Leder HUNT biobank, NTNU

Trond Jacobsen Klinikksjef t.o.m. 21.06.2017 Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs hospital HF

Gilda Opland Klinikksjef f.o.m. 1.7.2017 Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs hospital HF

Marlen Knutli Konsulent Forskningsavdelingen, Helse Nord-Trøndelag HF

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

Siv Mørkved Forskningssjef Forskningsavdelingen, St. Olavs hospital HF

Pål Romundstad Prodekan forskning DMF, NTNU

Henrik Sandbu Fagdirektør Helsefagavdelingen, Helse Midt-Norge RHF

Haakon Skogseth Avdelingssjef Forskningsavdelingen, St. Olavs hospital HF

Kari Håland Seksjonssjef DMF, NTNU
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ORGANISERING AV BIOBANKER

Regional etisk komité (REK) organiserer forskningsbiobanker i kategorier, noe som 
også gjenspeiles i vår praksis. 

PROSJEKTSPESIFIKKE 
FORSKNINGSBIOBANKER 

Materialet som samles har et 
bestemt og planlagt formål 
før innsamling. Prosjektleder 
vil i disse biobankene ha 
fortrinnsrett til materialet.

TEMATISKE 
FORSKNINGSBIOBANKER 

Materiale samles inn til et bredt 
formål. Disse biobankene er  
avgrenset tematisk, eksempelvis 
Generell kreftforskningsbiobank. 
Prøvene er ikke tiltenkt et spesifikt 
prosjekt i utgangspunktet, men vil være 
tilgjengelig for forskere som ønsker 
å bruke materiale til gode prosjekter 
innenfor det avgrensede området. 
En gruppe bestående av 
fagpersoner vil forvalte bruk av 
materialet.
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DATASYSTEM

BioByte® er Biobank1s sporing-  
og datalagringssystem for 
forskningsbiobanker i Helse Midt-Norge, 
og andre helseforetak i multisenterstudier.  
I utgangen av 2017 var det registrert over  
330 000 prøveenheter fra 20 000 pasienter 
og andre deltakere i studier. 

BioByte er internettbasert, og kan benyttes fra hvilken som helst datamaskin, hvor 
som helst i verden. På denne måten har man til enhver tid oversikt over hva som 
finnes av materiale, hvor det befinner seg, hva det er benyttet til osv. Flere brukere 
kan legge inn informasjon samtidig, og systemet pseudonymiserer og oppretter 
prøve-ID’er automatisk.

Vi anbefaler alle prosjekter å bruke BioByte som et verktøy gjennom hele prosessen;

•  innsamling
•  lagring
•  bruk
•  tilbakeføring av analyseresultater.

Systemet ble i 2017 oppgradert til versjon 2.4.1, med blant annet ny og mer 
effektiv lokasjonshåndtering ved innregistrering av prøver.

Systemet velger automatisk neste ledige posisjon i boks ved innregistrering av nye prøver. Et 
bilde av innholdet i boksen hjelper deg å holde oversikt over kapasiteten, og nøyaktig lokasjon 
av prøverøret.
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BRUK AV MATERIALE

I BioByte skiller vi mellom innsamlingsprosjekter og bruksprosjekter. Enkelte 
innsamlinger går kontinuerlig over lang tid for å kunne inkludere tilstrekkelig mange 
kasus i en studie, før det er aktuelt med uttak av prøver. Dette gjelder spesielt sjeldne 
sykdommer og generelle biobanker. Biobank1  ønsker å flagge bruk av materiale og 
sørge for at dette kan disponeres for forskere.

Kurven viser jevn økning i antall innsamlingsprosjekter (rød), versus antall bruksprosjekter 
(uttak av materiale)(grønn). De siste årene har uttakene vært hyppigere og snart nådd samme 
nivå som antall innsamlinger.
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ORAL HELSE

Kunnskapsbaserte, likeverdige og trygge tannhelsetjenester forutsetter en 
kunnskapsbasert tjeneste og forskning er en forutsetning for kunnskapsutvikling. 
Det i er Helse- og omsorgsdepartementets Forsknings- og innovasjonsstrategi 
på tannhelsefeltet (2017 -2027) uttrykt et behov for at forsknings- og 
innovasjonsaktiviteten innen oral helse må styrkes. Dette gjelder forskning- 
og innovasjon både i et pasient- og klinikknært perspektiv, og i et større 
folkehelseperspektiv. 

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge (TkMN) har i samarbeid med 
Biobank1 og St. Olavs hospital opprettet en forskningsbiobank for oral helse. I første 
omgang vil det bli samlet spyttprøver i forbindelse med pasientbehandling ved TkMN, 
tannteamet ved St. Olavs hospital og tannklinikker i regionen. Prøver som samles i 
forbindelse med tannhelseundersøkelsen i HUNT4 blir også lagret i biobanken for 
oral helse.
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Jeg synes tiden er inne til at vi i Norge 
også bruker uttrykket «oral helse».  
Jeg ser frem til et kunnskapsløft 
for hele fagfeltet, til beste for 
befolkningen.

Bent Høie
Helse og omsorgsminister

Foto: Bjørn Stuedal

Helse og omsorgsdepartementets
Forsknings- og innovasjonsstrategi i tannhelsefeltet (2017-2027)
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Spytt er en lett tilgjengelig kroppsvæske etterspurt av forskere for bestemmelse  
av ulike biomarkører, og for mikrobiomanalyse. Spytt vil kunne bidra med nyttig 
informasjon som i dag ikke ivaretas av blod- og urinprøver, og er både en indikator for 
oral helse og for systemisk helse. På sikt er det ønske om å bygge opp en omfattende 
samling biologisk materiale til bruk i forskning innen oral helse, så vel som generell 
helse. Flere initiativ til samarbeid i egen region og med andre helseforetak i andre 
regioner er iverksatt. 

Forskningsbiobanken for oral helse vil bli en svært verdifull ressurs. Fra oppstarten 
i september 2017 til utgangen av året var det samlet og lagret nærmere 4000 
spyttprøver som nå er tilgjengelig for forskning.
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FORSKNING

Biobank1 har egen forskningsaktivitet, samt oppdrag som bestilles av forskere og 
forskningsgrupper. I 2017 har noe av fokus vært in situ hybridisering for å påvise 
uttrykk av mikro-RNA i vevsprøver fra prostatakreft. I tillegg er Biobank1 i gang med 
studier på langtidslagret ferskfrosset prostatavev, for å undersøke hvordan kvaliteten 
holder seg over tid i -80 °C ultrafryser. Denne kvailtetsstudien er et nasjonalt 
samarbeid delvis finansiert av Forskningsrådet. 

Biobank1 tilbyr DNA- og RNA-ekstraksjon av de fleste typer biologisk materiale, 
samt kvalitetsanalyser. I 2017 startet metodeutprøving på ekstraksjon av RNA fra 
parafininnstøpt materiale, som skal brukes videre til utvikling av nye diagnostiske 
tester. Det er flere pågående forskningsprosjekter som benytter Biobank1 sine 
laboratorietjenester. Dette gjelder blant annet tillaging av vevsmatriser med 
formalinfiksert materiale (TMA: tissue microarray) og påfølgende analyser med 
metoden in situ hybridisering. 

Det er økt etterspørsel etter å få utført nye analyser.
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NASJONALT OG INTERNASJONALT ARBEID

Biobank1 deltar både nasjonalt og internasjonalt. I det nasjonale konsortiet Biobank 
Norge deltar Biobank1 i flere arbeidspakker. Haakon Skogseth sitter som leder av 
arbeidspakken «Multisenter biobanking», der det skal gjennomføres innsamling 
av ferskfrosset vev fra totale prostatektomier etter lik protokoll ved sykehus i fire 
regioner. Universitetssykehuset i Nord-Norge skal dessuten registrere i BioByte, 
samme sporingsløsning som St. Olavs hospital. Resterende samarbeidspartnere vil 
sende enkel informasjon om antall inkluderte slik at en oversikt kan publiseres på 
felles portal tilgjengelig på biobank1.no. 

Vi er også involvert i arbeidspakkene «Prospektive kliniske biobanker» og «Innovasjon 
og industrielt samarbeid». 

Norge er nå fullverdig medlem av det europeiske biobanknettverket Biobanking and 
Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure 
Consortium (BBMRI-ERIC®). Biobank1 har dette året deltatt med postere og oral 
presentasjon på høstens BBMRI-ERIC-konferanse i Stockholm. Det har også vært 
deltakelse på flere webinar innen temaene General Data Protection Regulation (GDPR) 
og God praksis innen biobanking. 

International Society for Biological and Environmental Repositories (ISBER), er et 
globalt nettverk for biobank- og infrastuktur. Morten Øien ble i 2017 valgt inn i 
Governance Comittee.

 



2017 I KORTE TREKK

DELTAKELSE PÅ KONFERANSER

• Pre-Analytical Sample Processing in Biobanking, Graz
• ISBER Annual Meeting, Toronto
• Global Biobank Week, Stockholm
• 29th European Congress og Pathology, Amsterdam

POSTERE

• BBMRI CEN/TS 16826-1:2015 standard implemented in Biobank1
   Global Biobank Week, Stockholm
• BioByte – giving researchers fast access to samples and data
   Global Biobank Week, Stockholm
• Increased levels of serum miR-148a-3p can be an indication of 
   prostate cancer
   Global Biobank Week, Stockholm

UNDERVISNING

• MDV6004 - Forskningsbiobanking
• MOL3009 – Biobanking
• Fagmøte i biobanking
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Foto: Jørn Ove Sæternes, NTNU



FOREDRAG

• MicroRNA (miRNA) in situ hybridization
   29th European Congress of Pathology, Amsterdam
   Jostein Halgunset
• Preparing for Commercialization: Preparing a Historical Clinical
   Research Biobank for Cooperation with the Pharma Industry
   Global Biobank Week, Stockholm
   Lill Anny Gunnes Grøseth og Anne M. Sundet

ANDRE BEGIVENHETER

• Åpning av Biobank1 og Forskningspost i Helse Møre og Romsdal, Ålesund
• Godkjenning av Tematisk forskningsbiobank for polikliniske pasienter 
   (oppstart i Helse Nord-Trøndelag 1. kvartal 2018)
• Godkjenning og oppstart av Forskningsbiobank for oral helse 
• Biobank1 lanserte i begynnelsen av 2017 ny nettside. 
   Besøk oss gjerne på biobank1.no.
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MDV6004 FORSKNINGSBIOBANKING OG PERSONVERN

Mange forskere vil i dag hevde at forskning på humant biologisk materiale 
vil være av stor betydning for å løse framtidens sykdomsutfordringer. 
Imidlertid er det mange hensyn å ta når biologisk materiale og helsedata 
skal inngå i et forskningsprosjekt. Den nye personvernforordningen trer 
i kraft 25. mai 2018, og vi får da et felles regelverk gjennom General 
Data Protection Regulation, GDPR. Gjennom dette kurset vil du få høynet 
ditt bevissthetsnivå rundt en rekke problemstillinger som berører 
forskningsbiobanking og personvern.

Startdato: 18.09.2018 

Eksamen: 20.11.2018 

Søknadsfrist: 18.06.2018 

Kursavgift: 7500 Kr 

Studiepoeng: 7,5 

Emnekode: MDV6004

Undervisningssted: Scandic Hell Værnes

Arrangør: NTNU 

WEB: ntnu.no/videre

Epost: videre@ntnu.no

KURS HØST 2018



St. Olavs hospital
Medisinsk teknisk forskningssenter
Olav Kyrres gate 9
7006 TRONDHEIM

Telefon: 904 00 369
E-post: biobank1@helse-midt.no
Web: biobank1.no


