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1. HENSIKT 

 
Hensikten med dokumentet er å være en veiledning for patologiavdelinger ved tilrettelegging av 
biobankvirksomhet på avdelingene for forskning og forskningssamarbeid. Det er også ønskelig å bidra til 
en noenlunde lik praksis på landets patologiavdelinger hva gjelder samarbeid om bruk av diagnostisk 
materiale til forskning. Det er i økende grad vanlig at opplysninger fra remisser benyttes i forskning, og 
at biologisk materiale tilhørende patologimiljøer ønskes bearbeidet, enten av patologer eller andre, i 
forbindelse med nye forskningsprosjekter. Det fremtrer som en økende utfordring for patologer å 
forholde seg til dette. Det vil være en styrke og hjelp for det enkelte miljø å kunne vise til en veiledning 
utarbeidet av Den norske patologforeningen.  
 
 

2. BAKGRUNN 

 
Patologiavdelingene har som primær oppgave å drive diagnostisk patologi med utarbeiding av rapporter 
og vurderinger av vevsprøver og celleprøver som benyttes i behandling og oppfølgning av pasienter. 
Remisser inngår i den kliniske journal i skriftlig form eller som elektronisk dokument. Patologene 
forvalter derfor sykehusenes største biobanker; de diagnostiske biobankene. Gjennom dette ansvaret har 
avdelingene en unik tilgang til forskningsmateriale. Patologiavdelingene er sentrale for sykehusenes 
biobankvirksomhet og det bør være et fokus på forskning også innenfor normal drift av avdelingene. 
Patologiavdelingen bør være pådrivere for at sykehusene etablerer en strategi for ivaretakelse av 
biobankene og etablere retningslinjer for å sikre kvalitet og tilrettelegging av det biologiske materiale for 
forskning.  
 
Biobankene har en økende betydning ikke minst i lys av genforskning og markørstudier som igjen har 
bidratt til en mer målrettet og skreddersydd behandling av pasienter (personalized medicine). Dette 
retter et kraftig søkelys mot kvalitetssikring og vurdering av egnethet av vev som er avgjørende 
elementer ved DNA og RNA analyser. Et viktig ledd i kvalitetssikringen er dokumentasjon og skriftlige 
retningslinjer (standard operating procedures SOP) enten det gjelder diagnostikk eller forskning. 
Gjennom en god forvaltning av de diagnostiske biobankene har patologene en sentral rolle i å 
tilrettelegge biobankene for forskningsbasert behandlingsutvikling. 

 
Forskning er en oppgave både for universitetsenheter og helseforetak. Det er i økende grad vanlig at 
opplysninger fra remisser benyttes i forskning, og at biologisk materiale tilhørende patologimiljøer 
ønskes bearbeidet, enten av patologer eller andre, i forbindelse med nye forskningsprosjekter.  
 
Patologer har en sentral rolle i etablering av biobanker for forskning enten det består av arkivmateriale 
eller at ferskfrosset vev for prospektive formål. God håndtering, kvalitetssikring og vurdering av 
egnethet av materiale er avgjørende elementer. Det vil være viktig for patologimiljøene at sekundær bruk 
av materiale fra avdelingene og arkivene (biologisk materiale, tilknyttet informasjon, etc) i forbindelse 
med forskningsprosjekter gjøres på en slik måte at patologimiljøene er involvert og får optimal nytte av 
samarbeidet (kompetanseutvikling, kreditering, belønningsmidler, m.m.).  
 
 

3. DEFINISJONER OG FORVALTNING AV BIOBANK 

 
Det er hovedsakelig to lover som regulerer biobankvirksomheten:  

Behandlingsbiobankloven  
Biobankloven fra 2003 ble endret til Behandlingsbiobankloven 1. juli 2009 (LOV 2003-02-21 nr.12 
med revisjoner). Loven omhandler diagnostiske- og behandlingsbiobanker:  
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”Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank forstås i denne lov en samling humant biologisk 
materiale som er avgitt for medisinsk undersøkelse, diagnostikk og behandling.”  

"Loven gjelder innsamling, oppbevaring, behandling og destruksjon av humant biologisk materiale og 
opplysninger som inngår i en biobank, samt organisering av denne virksomheten."  

"Biologisk materiale som uttas i forbindelse med undersøkelse, diagnostikk og behandling, og som 
destrueres etter kort tid, omfattes ikke av loven."  

Loven skal legge til rette for at materialet i biobanken håndteres på en etisk forsvarlig måte. Opprettelse 
av biobanken skal meldes til Helse- og omsorgsdepartementet, i praksis vil det si til Biobankregisteret. 
Det står lite i loven om oppbevaring, kun at materialet skal oppbevares forsvarlig. Diagnostiske 
biobanker kjennetegnes ved at materialet er innhentet i forbindelse med undersøkelse og/eller 
behandling av en konkret pasient, og at den videre oppbevaring og bruk også har dette som et 
hovedformål. Videre bruk kan for eksempel dreie seg om å stille ny diagnose, korrigere en diagnose, 
eller undersøke effekten av behandling. Biologisk materiale som uttas i forbindelse med undersøkelse, 
diagnostikk og behandling, og som destrueres etter kort tid (under 2 måneder), omfattes ikke av loven. 
 
Humant biologisk materiale i diagnostiske biobanker forblir pasientens eiendom, og forvaltes av 
sykehuset på vegne av pasienten. Humant biologisk materiale i diagnostiske biobanker oppbevares 
primært av hensyn til pasienten, for å kunne brukes i videre diagnostikk og behandling. Utlevering av 
slikt materiale må ikke forringe fremtidig diagnostikk eller behandling av pasienten ved forbruk, 
destruksjon av materiale eller uheldig påvirkning i forbindelse med analyser. Dette må sikres gjennom 
hvordan utlevert materiale håndteres, evt. ved at kun en del av materialet leveres ut, der det som fysisk 
forblir i den diagnostiske biobanken er tilstrekkelig for videre bruk i diagnostikk og behandling. 

Helseforskningsloven  
Helseforskningsloven (LOV 2008-06-20 nr. 44) trådde i kraft 1. juli 2009 og omhandler 
helseopplysninger brukt i forskning og forskningsbiobanker:  
 

”Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes i et 
forskningsprosjekt eller skal anvendes til forskning.”  

 
Biologisk materiale til en forskningsbiobank vil enten hentes fra en diagnostisk eller 
behandlingsbiobank eller samles inn direkte i forbindelse med et forskningsprosjekt. Materialet skal 
oppbevares forsvarlig og med respekt for giver. Det er anledning for Regional etisk komité (REK) å 
bestemme at materiale innsamlet til diagnostikk kan brukes til forskning uten innhenting av pasientens 
samtykke. Det skal være unntaksvis og pasienten må i forkant være informert om sin rett til å reservere 
seg mot forskning uten eksplisitt samtykke.  
 
Loven gir også adgang til at andre enn forskningsansvarlig kan gis tilgang til en forskningsbiobank med 
mindre den forskningsansvarlige (som oftest institusjonen) har behov for materialet. Det forutsettes de 
nødvendige godkjenningene. Dersom den ansvarlige for forskningsbiobanken avslår anmodning om 
tilgang, kan avgjørelsen påklages til den regionale etiske komité som har godkjent opprettingen av 
forskningsbiobanken. 
 

4. ORGANISERING OG FORVALTNING AV BIOBANKER FOR FORSKNING 

Tilrettelegging av biobankvirksomheten 
Biobankmaterialet kan tilrettelegges for forskning på flere måter: 
 

1. Bruk av overskuddsvev fra den diagnostiske biobanken – såfremt overskuddsvevet egner seg for 
forskning kan dette vevet inngå i en forskningsbiobank under den forutsetning at pasienten har 
samtykket til dette i form av et skriftlig samtykke. Overskuddsvev vil si det vevet som blir igjen 
etter at det diagnostiske arbeidet er sikret. Det aktuelle forskningsprosjektet må ha de 
nødvendige godkjenninger internt på sykehuset og eksternt gjennom REK 

 



Praktiske retningslinjer for bruk av biobank                                                                      Den norske patologforening 2011
 
 

 
Side 6 av 16  

2. Opprettelse av prospektiv forskningsbiobank – ved mottak av diagnostisk preparat tas det av 
vev til forskningsbiobanken med et bredt formål, for eksempel kreftforskning, under den 
forutsetning at pasienten har samtykket til dette i form av et skriftlig samtykke. 
Forskningsbiobanken må godkjennes internt og eksternt gjennom REK. Biobanken opprettes 
uten at det er knyttet et spesifikt forskningsprosjekt ved opprettelsen. Fremtidige 
forskningsprosjekter vil kunne søke om å bruke dette materialet.  

 
3. Opprettelse av spesifikk forskningsbiobank - ved mottak av diagnostisk preparat tas det av vev 

for et spesifikt forskningsprosjekt med tilknyttet forskningsbiobanken. Nødvendige 
godkjenninger må innhentes. 

 

Praktisk organisering av biobankvirksomhet 
Mottak for prøver til diagnostikk er etablert for alle patologiavdelinger, med tydelig arbeidsdeling og 
definerte oppgaver. Det må også etableres spesifikke rutiner ved etablering av biobank for forskning. 
Opprettelse av en biobank for forskning krever organisering av innsamling, prosessering, lagring og 
utlevering av humant biologisk materiale og tilhørende informasjon: 
 

• Dedikert personell (ansvarlig patolog, 1-2 teknikere), hvorav en biobankkoordinator med 
kompetanse og ansvar for biobankvirksomhet: 

o Innregistrering  
o Mottak og håndtering av prøvemateriale og opplysninger (utarbeide og vedlikeholde 

rutiner for mottak av diagnostisk materiale fiksert/ferskt, med uttak av vev til biobank, 
SOP)  

• Prøvemottak 
• Lagringsfasiliteter (arealer, frysere, nitrogentanker) 
• IT-infrastruktur  

o Sikkerhetssystemer (temperaturmonitorering, alarmsystem, back-up fasiliteter) 
o Sporingssystemer (håndtering av logistikk, dokumentasjon, gjenfinning) 
o Databaseverktøy 
 

Kvalitetssikring av biobankmateriale  
I tillegg til betydningen av dokumenterbar håndtering av biologisk materiale er det av overordnet 
betydning at materialet håndteres adekvat i henhold til de analysene som skal utføres. Dette gjelder både 
vev til diagnostikk og til forskning, uavhengig av fikseringsmetode. Standardiserte protokoller vil 
fasilitere forskningssamarbeid med biobankmateriale på tvers av institusjonsgrensene. Gode 
sporingssystemer, som kan følge prøvene på tvers av bruker og lokaliteter, er ikke tilgjenglig i 
sykehusenes vanlige driftssystemer p.t. Det må etableres: 
 

• Skriftlige og dokumenterbare retningslinjer for håndtering av vev 
• Rutiner for kvalitetssikring av lagringsprosedyrene 
• Cytologisk imprint av ferskfrosset vev 
• Retningslinjer for type vev som skal inngå i biobanken (tumorvev, normalvev som kontroll) 

 
Vev er samlet inn i forbindelse med biopsi eller annen kirurgisk prosedyre. Håndtering av vev må 
planlegges i samarbeid med kirurger, operasjonspersonell, patologer og forskere. Retningslinjer som 
skisseres baseres på IARC/WHO International Agency for Research on Cancer: 
 

• Innsamling av vev til forskning må aldri kompromittere det diagnostiske arbeidet 
• Alt materiale og instrumenter gjøres i stand i forkant av prøvetakningen  
• De som håndterer vevet må være fortrolige med prosedyrene og følge etablerte 

vernetiltak 
• Alt vev håndteres som potensielt smittefarlig 
• Operasjons- og/eller biopsipreparatet sendes til patologiavdelingen så raskt som mulig 

og innen 1 time fra uttak 
• Tid fra uttak av vev til fiksering dokumenteres 
• Alle rør/prøvebeholder markeres tydelig med unik id 
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• Transport fra operasjonsstue til patologiavdeling av prøven bør foregå i lukket steril beholder på 
is som holder 40C 

• Prøveuttak anbefales utført av patolog slik at diagnostikken sikres 
• Prøven til forskning bør deretter fikseres/fryses raskest mulig i henhold til nedfelt prosedyre 
• Vev som skal ferskfryses bør fryses i henhold til prosedyre (som flytende nitrogen/CO2 og 

lagret i ultrafryser (-800C) 
• RNA kan beskyttes i ferskfrosset vev ved tilskudd av Allprotect/RNAlater før lagring på -200C 
• Temperaturvariasjoner i fryser logg føres 
• Alle prøver må kunne spores til en hver tid 
• Prøver skal ikke lagres sammen med reagenser 
• Vevsrørene tilpasses slik at unødvendig tining og ny nedfrysing unngås, loggføres hvis 

nødvendig 
• Prosedyrer for DNA-/RNAekstraksjon etableres for fersktfrosset og parafininnstøpt materiale  
 

Langsiktig finansiering  
Lagring av biobankene er plasskrevende og kostnadskrevende. I tillegg til arealkostnader foreligger 
kostnader til byggteknisk infrastruktur som kjøleaggregater, nødaggregater, reserveløsninger, 
adgangskort til lagringslokaler, sentrale varslingsanlegg og loggføring av temperaturer, kostnader til 
frysere og nitrogentanker.  
Biobankvirksomhet på patologiavdelingen vil kreve investeringsmidler og en årlig basisfinansiering til 
drift av biobankene. 
 
 

5. RETNINGSLINJER FOR TILGANG TIL BIOBANKMATERIALE FOR FORSKNING 

 
På sikt bør det utarbeides institusjonelle retningslinjer for tilgang til forskningsbiobanker hvor 
patologiavdelinger har en sentral rolle i utarbeidelsen og håndhevelsen. Dette kan gjøres i samarbeid 
med sykehusets Biobankutvalg eller Forskningsutvalg.  
 
Ved utarbeiding av retningslinjer bør man ta hensyn til: 
 

 Formell godkjenning 
 Prosjektprotokoll 
 Prosjektvarighet 
 Mengde materiale nødvendig 
 Mulighet for gjenbruk av data 
 Finansiering av prosjektet 
 Utlånsavtale 
 Kostnader ved utlevering 
 Påse at ikke vev tas til forskning uten at patolog er involvert (for eksempel direkte på 

operasjonsstuen) 
 Rutiner for utvalg av blokker og snitt og involvering av dedikert personale 

 
 
 
Rutiner for håndtering av henvendelser 
Det anbefales utarbeidet rutiner for håndtering av henvendelser internt og eksternt og rutiner for 
utlevering av materialet: 
 

 Sentral vurdering av alle henvendelser - Alle henvendelser om bruk av diagnostisk materiale til 
forskning må vurderes sentralt på avdelingen av avdelingsleder eller den avdelingsleder har 
delegert dette til som forskningsleder, forskningsutvalg, og lignende.  

 Registrering - Alle henvendelser om forskningssamarbeid og forskningsprosjekter (interne og 
eksterne) hvor biobankmaterialet inngår, skal registreres 
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 Oversikt over materiale – All bruk av prøvematerialet loggføres. Dette innebærer lagringsform 
(fiksert, ferskt), oversikt over utlån (når og til hvem), restanselister og purresystem for 
tilbakeføring av materialet  

 Oversikt over eksisterende biobanker på avdelingen til diagnostikk og forskning  
 
Formell godkjenning 
Alle forskningsprosjekter skal følge de vanlige retningslinjer for godkjenning med intern tilrådning i 
henhold til det enkelte sykehusets interne retningslinjer og ekstern forhåndsgodkjenning hos REK. Før 
utlevering av materialet bør den ansvarlige for utlevering på patologiavdelingene påse at de nødvendige 
godkjenninger er i orden.  
 
Type forskningssamarbeid 
Ved henvendelse fra forskere utenfor avdelingen bør som hovedprinsipp, men ikke som et absolutt krav, 
bruk av diagnostisk patologimateriale til forskning være et samarbeidsprosjekt med patolog(er) på den 
aktuelle avdeling. Dette vil sikre en optimal forskningsmessig utnyttelse av for eksempel patologidata 
og biologisk materiale (snitt, paraffinblokker, annet biologisk materiale) tilhørende patologiavdelinger 
og institutter med henblikk på kvalitet og god vitenskapelig planlegging, bearbeidelse av data og 
påfølgende publisering. Tidlig avklaring av roller bør tilstrebes.  
 

 Foretaksinitierte prosjekter 
Ved større prosjekter hvor eksterne forskere henvender seg for å kunne benytte deler av avdelingens 
materiale og tilknyttet kompetanse, er det som hovedregel slik at avdelingen bør inngå et samarbeid 
med aktuelle forskere og delta i planlegging, utføring og publisering. Dette bør utarbeides en 
samarbeidsavtale. 

 
I noen tilfeller (for eksempel ved få kasus, <10-15) kan det være aktuelt at avdelingen utfører 
service ved at snitt utleveres til eksterne forskere. Avdelingene bør da ta seg betalt for teknisk arbeid 
og faglig kompetanse. Som hovedregel bør avdelingen i slike tilfeller føres opp i Acknowledgement 
i en resulterende publikasjon. 

 
 Samarbeid med industri 

Enkelte prosjekter involverer industri (farmasøytiske firmaer, firmaer som arbeider med 
diagnostikk, biotekfirmaer, etc) ved for eksempel ved markørstudier. Slike prosjekter kan være 
forskerinitierte eller firmainitierte. I begge tilfeller, særlig sistnevnte, er det ofte en del økonomiske 
midler i omløp og disse fordeles gjerne til kliniske miljøer som for eksempel ved kliniske forsøk 
med evaluering av nye medikamenter (utprøvende behandling, målrettet terapi). Patologiavdelinger 
bør også få en økonomisk kompensasjon for benyttet kompetanse og materiale.  
 
 Patenter 

Av og til kan vitenskapelige funn og oppdagelser danne utgangspunkt for å søke patentbeskyttelse. 
Dette kan være særlig viktig dersom en ser for seg en kommersiell utnyttelse av produktet (for 
eksempel en ny markør) og samarbeid med industrien. Store sykehus eller institutter har en egne 
avdelinger som tar seg av disse forhold, som også utformer kontrakter. Mindre avdelinger bør kunne 
søke generelle råd hos kolleger som har mer erfaring.  

 
Til tross for stor arbeidsbelastning på patologiavdelingene bør avdelingen strekke seg langt for å 
imøtekomme forskeres behov og ønsker. 
 
Utlånsavtale 
Ved utsending av blokker bør man etablere en utlånsavtale slik at man har oversikt over hva man sender 
fra seg og etablerer en avtale om hva som skal skje videre med blokkene, returneres, destrueres osv. En 
utlånsavtale skal sikre at den/de som får utlevert materiale tar ansvar for at dette oppbevares forsvarlig 
og sikkert og ikke går tapt. Taushetsplikten gjelder for alt utlevert materiale og opplysninger knyttet til 
dette. Uvedkommende skal ikke ha adgang til materiale, personopplysninger eller helseopplysninger. 
Utlevert materiale skal normalt analyseres så snart som mulig, og deretter tilbakeleveres eller destrueres. 
Ved utlevering skal angis en tidsfrist for tilbakelevering eller destruksjon. 
 
Utlevering av materiale fra en diagnostisk biobank til forskningsformål skal kun skje etter godkjenning 
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fra avdelings-/klinikkleder, eller den lederen har delegert slik myndighet til. Se også vedlagt mal for 
utlånsavtale. 
 
Kostnader 
Helseforskningsloven § 8 omtaler kommersiell utnyttelse av biobanker: 
 
Kommersiell utnyttelse av forskningsdeltagere, humant biologisk materiale og helseopplysninger som 
sådan er forbudt. 
 
Men den som får utlevert humant biologisk materiale fra en behandlingsbiobank til forskning kan 
pålegges å dekke de kostnader som påløper for den avdeling/klinikk som forvalter den diagnostiske 
biobanken. Hvilke kostnader som skal dekkes må til en viss grad baseres på skjønn, avhengig av hvilket 
samarbeid som inngås om forskningsprosjektet og hvorvidt legemiddelindustrien er involvert. Det 
vanligste er å beregne en timepris for arbeidet (hente frem, velge ut, kvalitetssikre blokkene, osv). Det 
lønner seg å presisere hvor pengene skal utbetales og innen hvilken tidsfrist. 
 
Forskningssamarbeid er ressurskrevende og fornuftige ordninger for økonomisk kompensasjon bør 
utarbeides i hvert enkelt tilfelle. 
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7. VEDLEGG - STRATEGINOTAT FORSKNINGSSAMARBEID I PATOLOGI 
 
Bakgrunn. 
Diagnostisk patologi har som primær oppgave å utarbeide rapporter og vurderinger av vevsprøver og 
celleprøver som benyttes i behandling og oppfølgning av pasienter for eksempel innen kreftfeltet. 
Remisser inngår i den kliniske journal i skriftlig form eller som elektronisk dokument. 
 
Forskning er en oppgave både for universitetsenheter og helseforetak. Det er i økende grad vanlig at 
opplysninger fra remisser benyttes i forskning, og at biologisk materiale tilhørende patologimiljøer 
ønskes bearbeidet, enten av patologer eller andre, i forbindelse med nye forskningsprosjekter. Det 
fremtrer som en økende utfordring å forholde seg til dette, og notatet ønsker å belyse noen av de 
forhold man står overfor. 
 
Ved store universitetsavdelinger foreligger det en kombinasjon av sykehusmiljø og universitetsmiljø, og 
en må tilstrebe at dette forholdet er preget av konstruktivt samarbeid og samordning. Målsettingene kan 
være noe forskjellige, også i forhold til forskning, men der vil i regelen være en del sammenfallende 
interesser. For 
eksempel vil det ofte være hensiktsmessig med et felles forskningsutvalg på avdelingene, eller utvalg 
med gjensidig representasjon. Dette gjør det lettere å håndtere og samordne forskningsprosjekter hvor 
begge ”sider” er involvert, og kommunikasjon blir enklere. 
 
Det vil være viktig for patologimiljøene at sekundær bruk av materiale fra avdelingene og arkivene 
(biologisk materiale, tilknyttet informasjon, etc) i forbindelse med forskningsprosjekter gjøres på en slik 
måte at fagmiljøene er involvert og får optimal nytte av samarbeidet (kompetanseutvikling, kreditering, 
belønningsmidler, m.m.) og ikke bare fremstår som ”tekniske underleverandører”. 
 
Som hovedregel bør avdelingene ha styring med forvaltning av diagnostisk materiale og utledet 
informasjon. Det er en fordel å kunne ha en noenlunde lik og konsistent praksis nasjonalt selv om det vil 
være forskjeller mellom store universitetsavdelinger og mindre enheter. Det vil også være en styrke for 
det enkelte miljø å kunne vise til sentrale retningslinjer selv om disse kun er veiledende. 
 
Foreliggende notat vil kort berøre noen prinsipielle forhold som inngår i dette saksområdet. Kreftfeltet 
kan velges som eksempel da mye av den aktuelle forskningsaktiviteten foregår her, men prinsippene 
må kunne anvendes innenfor alle felt av patologifaget. Det legges til grunn at lovregulering av 
eierskapsforhold og etiske aspekter ved anvendelse av biologisk materiale og personopplysninger er 
kjent. Hvordan praksis er, og reguleres, er et felt som stadig justeres. 
 
Forskningssamarbeid. 
Et sentralt prinsipp vil være at en optimal forskningsmessig utnyttelse av for eksempel patologidata og 
biologisk materiale (snitt, paraffinblokker, annet biologisk materiale) tilhørende patologiavdelinger og 
institutter vil kreve sentral deltagelse av patologer for å oppnå en kvalitetssikret og god vitenskapelig 
planlegging, bearbeidelse av data og påfølgende publisering. For enhetene vil forskningsmessig 
kompetanse og produksjon være i tråd med pålagte oppgaver og bidra til fagutvikling og økt kvalitet. 
 
Rollefordeling: Ved de fleste prosjekter inngår ulike aktører med forskjellige roller. 
Det er hensiktsmessig å analysere og avtale hvordan disse skal fordeles på et tidligst mulig tidspunkt. 
Dette kan forebygge senere samarbeidsproblemer, og det legger oftest føringer for konkrete 
arbeidsoppgaver og ansvar for hvordan resultater bearbeides og sammenstilles frem mot publisering. 
Tidlig klarhet om roller i samarbeidsprosjekter er viktig når en skal samarbeide med team som en ikke 
kjenner godt, for eksempel fra utlandet. Her kan det bli nødvendig med en avveining i forhold til ulike 
kulturer og rutiner for hvordan ting gjøres. 
 
Dokumenter: For alle prosjekter legges til grunn at prosjektbeskrivelse og de aktuelle tillatelser er 
innhentet og at relevante dokumenter (for eksempel godkjenning fra REK) fremlegges. Avdelingens 
ledelse bør ha et system for registrering av alle forskningsprosjekter (interne og eksterne) hvor 
biobankmaterialet inngår slik at man har oversikt over den pågående forskningsaktivitet og slik at 
avdelingen kan rapportere denne både lokalt og sentralt (for eksempel DNP’s årsrapport). 
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Biobanker: Enhetene bør ha gode rutiner for forskningsmessig bruk av diagnostiske biobanker, med 
rutiner for loggføring og logistikk (hva er lagret av fiksert og ferskt materiale, loggføring av uttak, rutiner 
for tilbakeføring, etc). Det bør også foreligge en oversikt over eksisterende forskningsbiobanker. Det er 
ikke alle enheter som har faste rutiner for hvordan dette organiseres, men det er hensiktsmessig å ha 
en rimelig oversikt over pågående virksomhet. Enhetene bør også ha utarbeidet en intern strategi for 
etablering av prospektive tematiske forskningsbiobanker. En del aktuelle forhold fremgår av DNP’s 
strategidokument om biobanker. Det er hensiktsmessig å skille mellom interne og eksterne prosjekter i 
forhold til avdelinger og institutter. Ved internt prosjekt menes studier der én eller flere av avdelingens 
patologer eller forskere er prosjektledere, mens et eksternt prosjekt forutsetter at prosjektledelse ligger 
utenfor avdelingen. 
 
Eksterne prosjekter fremmes ved søknad til avdelingen, som regel via avdelingsleder eller via annen 
forsker som så formidler prosjektet til avdelingsledelse. Relevante dokumenter og tillatelser fremlegges. 
Prosjektene bør som hovedregel vurderes faglig av en intern instans, som for eksempel 
forskningskoordinator eller forskningsutvalg. 
Avdelingene må sikre egne interesser ved at man som hovedregel inngår et samarbeid der avdelingens 
materiale ønskes benyttet, og der avdelingen bidrar med diagnostiske data eller med biologisk materiale 
for videre studier (eller begge deler), eventuelt med remikroskopering av histologiske snitt og 
supplerende studier. 
Forskningssamarbeid av denne typen vil virke positivt ved å øke kompetansen i avdelingen og ved at 
belønningsmidler kan utløses til helseforetaket og eventuelt til avdelingen. 
 
Mindre prosjekter: I noen tilfeller (for eksempel ved få kasus, <10-15) kan det være aktuelt at avdelingen 
utfører service ved at snitt utleveres til eksterne forskere. Avdelingene bør da ta seg betalt for teknisk 
arbeid og for den kompetanse som ligger til grunn for patologidata som eventuelt skal benyttes. Som 
hovedregel bør avdelingen i slike tilfeller føres opp i Acknowledgement i en resulterende publikasjon. 
 
Større prosjekter: Ved større prosjekter, der eksterne forskere henvender seg for å kunne benytte deler 
av avdelingens materiale og tilknyttet kompetanse, er det som hovedregel slik at avdelingen bør inngå 
et samarbeid med aktuelle forskere og delta i planlegging, utføring og publisering. Dette kan med fordel 
nedfelles i en 
samarbeidsavtale. Særlig aktuelt er et samarbeid dersom informasjon og kompetanse skal benyttes i 
tillegg til vevsmateriale, og i særdeleshet dersom remikroskopering er nødvendig, enten dette gjelder i 
forbindelse med utplukk av aktuelle studieblokker, eller ved generering av nye data til anvendelse i 
prosjekter. Et unntak kan inntre dersom ingen av avdelingens leger kan eller ønsker å påta seg 
samarbeid, men likevel er det ofte indisert med generell samarbeidsstatus (og medforfatterskap) 
dersom informasjon er benyttet i tillegg til materiale. Samarbeidende patologer vil som medarbeidere og 
medforfattere innestå for kvalitetssikring av patologidata (både materiale og tilknyttet informasjon), så 
vel som vitenskapelig bearbeidelse med tolkning og publisering. Avdelingene ved leder må i størst mulig 
grad legge til rette for at kolleger har anledning til å utføre studier, og at muligheter til å delta fordeles 
etter kollegial og faglig vurdering. Dersom kun snitt utleveres i et samarbeid, uten andre bidrag, bør 
avdelingen kompenseres økonomisk. 
 
Samarbeid med industri: Enkelte prosjekter involverer industri (farmasøytiske firmaer, firmaer som 
arbeider med diagnostikk, biotekfirmaer, etc) og dette kan være kompliserende. Slike prosjekter kan 
være forskerinitierte eller firmainitierte. I begge tilfeller, særlig sistnevnte, er det ofte en del økonomiske 
midler i omløp og disse fordeles gjerne til kliniske miljøer, for eksempel ved kliniske forsøk med 
evaluering av nye medikamenter (utprøvende behandling, målrettet terapi). Det er imidlertid viktig at 
også patologiavdelinger tar seg betalt for benyttet kompetanse og materiale. Det blir mer og mer vanlig 
med markørstudier i slike prosjekt, og biologisk materiale som patologiavdelingene innehar er ofte 
sentralt. Det er viktig at patologene kommer tidlig inn i planlegging av prosjekter og informerer om 
forutsetninger for å delta i studier, både når det gjelder struktur for samarbeid, 
medforfatterskap og kreditering av avdelingen, logistikk for praktisk og teknisk arbeid, og økonomisk 
kompensasjon for utført arbeid. Sistnevnte gjelder både rent tekniske operasjoner men også 
verdisetting av kompetanse. Ved de store sykehusene er det vanlig at egne enheter tar seg av dette 
planleggingsarbeidet og utforming av kontrakter for eksempel ved mer oppdragsbasert forskning. Det er 
en kontinuerlig utfordring å påse at interessene til avdelinger og institutter innen patologifaget blir 
ivaretatt. 
 
Patenter: Av og til kan vitenskapelige funn og oppdagelser danne utgangspunkt for å søke 
patentbeskyttelse. Dette kan være særlig viktig dersom en ser for seg en kommersiell utnyttelse av 
produktet (for eksempel en ny markør) og samarbeid med industrien. Ved store sykehus eller institutter 
har en egne avdelinger som tar seg av disse forhold, eventuelt ved utforming av kontrakter. Mindre 
avdelinger bør kunne søke generelle råd hos kolleger som har mer erfaring. Denne problemstillingen er 
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ikke spesielt hyppig men har likevel blitt mer aktuell gjennom de siste få år. Innen kreftfeltet er det for 
eksempel ventet at antall biomarkører til anvendelse opp mot behandling vil øke kraftig. 
 
Forhold til registre: Det etableres flere og flere registre, både lokale og nasjonale, og det er viktig at 
patologer er bevisste i forhold til eierskap av data. Som en hovedregel bør forvaltning av patologidata 
være styrt med sterk involvering og medvirkning av patologer og ikke utenforstående instanser, og dette 
gjelder spesielt i forbindelse 
med forsknings-registre. Her er det mange gråsoner. En ser i økende grad at sentrale registre ønsker 
svært detaljert informasjon fra ulike grunnmiljø, inklusive patologi, mens det blir langt mer uklart i forhold 
til eierskap og anvendelse av informasjon, for eksempel når det initieres forskningsprosjekter med 
utgangspunkt i aktuelle data. 
DNP ser for seg at når det gjelder store prosjekter, for eksempel nasjonale, og registre med 
patologidata må patologene være naturlig involvert. Dette vil sikre best mulig bearbeidelse, tolkning og 
publisering av resultater. Slik involvering og medvirkning bør være regulert av statutter og 
prosjektbaserte samarbeidsavtaler. DNP’s faggrupper kan være et redskap i denne forbindelse. DNP 
anser det som viktig å benytte samarbeidsrelasjoner og nettverk mellom ulike avdelinger. 
 
Publisering. 
Det er av stor betydning at patologer er offensive i forhold til forskningsprosjekter for å styrke 
avdelingene akademisk og for å utvikle faget. Tidlig involvering er viktig med tanke på optimal 
planlegging, gjennomføring og publisering. Rollefordeling og ansvar i forbindelse med publikasjoner er 
delvis berørt i Vancouver-reglene og omtales også i ulike forskningshåndbøker. God forskning og gode 
samarbeidsrelasjoner der patologifaget inngår er en viktig forutsetning for utvikling av kompetanse og 
kvalitet. Ofte er dette også en positiv motivasjonsfaktor i faglig engasjement. 
 
24.2.2010. For Styret i DNP  
Lars A. Akslen (sign.) 

 
Dokumentet ble vedtatt av Årsmøtet 2010 (12. mars 2010).
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8. VEDLEGG RETNINGSLINJER FRA STANFORD 
 
http://tissuebank.stanford.edu/documents/Paraffin.pdf 

 

http://tissuebank.stanford.edu/documents/Paraffin.pdf
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9.  VEDLEGG EKSEMPEL PÅ UTLÅNSAVTALE  
 

Avtale om overføring av 
humant biologisk materiale til forskning fra 

OUS til annen institusjon 
 
 
1. Institusjonene som inngår avtalen: Oslo universitetssykehus HF og sett inn institusjon 
 
2. Forskningsansvarlig(e) institusjon(er): sett inn institusjon(er) 
 
3. Administrativt og faglig ansvarlige 

Undertegnete bekrefter at de har myndighet til å inngå avtale på vegne av institusjonene. 
• Avsender: Oslo universitetssykehus HF, avdeling, navn 
• Mottaker: Institusjon, avdeling, navn 
 

4. Nødvendige godkjenninger  
Det må dokumenteres godkjenning fra en Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og 
eventuelt Helsedirektoratet vedrørende forskningsbiobank.  
• Godkjenning: ref. nr på svarbrev fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (REK). 
 

• Evt ref. nr på svarbrev fra Helsedirektoratet (gjelder for forskningsbiobanker opprettet før 
helseforskningsloven trådte i kraft 01.07.09), og/ eller ref. nr i Biobankregisteret 

 
• Intern godkjenning: internt saksnr., der det er relevant. 
 

5. Hvem er giver(e)  
 
6. Type materiale og mengde ordningen omfatter 
 
7. Hva materialet skal brukes til 

Mottaker bekrefter at personopplysninger og biologisk materiale bare skal brukes til formål som oppgitt i denne 
avtalen. 
 

8. Lagring og evt. destruksjon av materialet 
 
9. Vurdering av etiske sider ved overføring og bruk av materialet 

 
10. Ansvarsforhold 

Mottaker er inneforstått med at selv om Avsender forsøker å unngå overføring av smittefarlig materiale, må 
alt materiale håndteres som mulig smittefarlig. Mottaker er ansvarlig for at personell som skal håndtere humant 
materiale fra OUS får nødvendig informasjon og opplæring. Mottaker overtar materialet som det er og påtar seg 
alt ansvar i forbindelse med mottak, håndtering, lagring og bruk av materialet. Avsender for forskningsbiobank 
vil avhenge av det enkelte forskningsprosjekt, mens ved overføring av materiale tilhørende diagnostiske og 
behandlings biobanker er det avdelingssjef ved gjeldende avdeling som er Avsender. Leder for biobank og  

 
registerstøtte ved OUS har systemansvar for alle biobanker ved OUS og må godkjenne og signere avtalen om 
overføring på vegne av institusjonen der hele eller deler av en biobank, opprettet ved OUS, skal overføres til ny 
ansvarshavende institusjon. 
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1. Tredje parts bruk av materialet  

Mottaker kan ikke videredistribuere materialet eller deler av det til tredjepart uten godkjenning av OUS. 
 
2. Kommersiell bruk av materiale 

Mottaker kan ikke selge komponenter fra det humane biologiske materialet fra OUS, eller produkter som er 
direkte ekstrahert fra dette (for eksempel proteiner, mRNA eller DNA). Unntak fra dette må avtales særskilt 
når materialet vil være del av produkt(er) som er ment for human diagnostikk og/eller behandling.  
 
Om mottaker ønsker å bruke eller lisensiere materialet, eller modifikasjoner av materialet, til kommersielle 
formål, må mottaker, før avtale om overførsel av materiale inngås, etablere rammer for slik kommersiell bruk 
med OUS.  
 

3. Refusjon av kostnader  
OUS selger ikke humant biologisk materiale, men kan fakturere mottaker for de kostnader 

som er knyttet til innsamling, lagring, overføring og lignende. 

 
Dato:   

_________ 

____________________  

 __________ 

_______________________ 

Avsender  

(se pkt 3) 

 Mottaker  

(se pkt 3)  

Dato: 

___ 

__________________________  

Oslo universitetssykehus HF 

(Wenche Reed, Leder for biobank og 

registerstøtte)  
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