Blankett L1: För tillgång till prov
L1. Tillgång till prov och personuppgift för forskning
I. Ansökan om inrättande av och tillgång till provsamling
II. Avtal om utlämnande av prov och personuppgift
L1a. Bilaga uppgifter om befintliga patologi/cytologi prov
L1b Bilaga uppgifter om befintliga vätskebaserade prov
L2a MTA=AVTAL om överföring av biologiskt material
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Forskare kan begära överprövning av
sjukvårdshuvudmannen. Dennes beslut
kan i sin tur överlämnas till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) för
prövning/utlåtande.

NEJ
Forskare önskar tillgång till
prov (nyinsamlade eller
befintliga) från hälso- och
sjukvården för forskning

JA
Forskare ansöker hos
Biobanksansvarig som
fattar beslut om tillgång

Ska provsamlingen
utlämnas?

Tillgång
beviljad?

NEJ

Blankett L3: Då tillgång till prov redan finns
Särskilda föreskrifter. Används för att reglera forskares tillgång till primär eller sekundär
provsamling

I specifika fall behövs inte någon ansökan om
tillgång till provsamling göras t.ex.
1) vid omstrukturering av biobank
2) för vissa gamla provsamlingar

Upprätta Blankett L3 mellan
forskare/provsamlingsansvarig och
biobanksansvarig för att reglera
forskarens tillgång till provsamlingen.

Blankett L4: Enbart södra sjukvårdsregionen
4. Ansökan om inrättande av provsamling för vård- och behandlingsändamål i biobank
inom Södra sjukvårdsregionen
I Södra regionen ska man ansöka om
inrättande av provsamling för vård- och
behandlingsändamål i biobank tillhörande
landsting inom Södra sjukvårdsregionen.
Ansökan ska skickas till RBC i Södra
sjukvårdsregionen.

Upprätta Blankett L4 mellan aktuell
biobanksavdelning, innehavare av
provsamling och Regionalt
biobankcentrum

Provsamlingen inrättas i
sjukvårdshuvudmannens
biobank.
Fyll i Blankett L1 del I.
Önskas befintliga prov:
Bilaga L1a eller L1b.

Ska
provsamlingen
skickas för
analys?

JA
Bifoga ett MTA
(Blankett L2a).

JA
Proverna utlämnas och bildar en
sekundär provsamling i mottagande
huvudmans biobank. Blankett L1 del
I och II, där del II är ett avtal mellan
ansvariga för utlämnande och
mottagande biobank.
Önskas befintliga prov: Bilaga L1a
eller L1b.
.

I de fall prov utlämnats från flera
biobanker upprätta avtal (Blankett
L1 del I) för hela provsamlingen
mellan forskare/provsamlingsansvarig och biobanksansvarig för
mottagande biobank för att reglera
tillgången till provsamlingen.

