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Stockholms medicinska biobank
Effektivare vård, högre patientsäkerhet och stärkt patientnära
forskning – det är målet med Stockholms medicinska biobank
som har startats på initiativ av Karolinska Institutet och Stockholms
läns landsting. Biobanken ska samordna hanteringen av de miljontals prover som sparas inom vården och som bland annat används
inom nätverkssjukvården och den medicinska forskningen.
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PreBio insamling av blodprover och annan vätska

• Godkänd etikansökan
• Biobanksavtal upprättas
• e-remiss i Take Care
• Patienten informeras och undertecknar samtycke
• Provtagning på vårdavdelning, mottagning eller provtagningscentral
• Transport via vårdens infrastruktur
• Sortering och registrering i SCARAB-LIMS automatiskt för spårbarhet
• Centrifugering (vissa prover)
• Robotiserad alikvotering och registrering i SCARAB-LIMS
• Infrysning – 80°C
PreBio insamling av cell- och vävnadsprover

• Godkänd etikansökan
• Biobanksavtal upprättas
• Rör med unika ID scannas och registreras i SCARAB-LIMS
för spårbarhet
• Patienten informeras och undertecknar samtycke
• Diagnostiska vävnadsprover tas i samband med operation
• Transport via vårdens infrastruktur till patologen
• Provet bedöms av patolog för diagnostik
• Biobanksprover skärs ut
• Vävnadsbitarna fryses i flytande kväve och flyttas till rör på frysblock
• Registrering av prover i SCARAB-LIMS
• Infrysning – 80°C

