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Innledning 
 

Oslo universitetssykehus (OUS) er landets største sykehus og behandler årlig ca. 9000 nye pasienter 

med kreftsykdom. Diagnostisering og behandling av kreft (og mulig kreft) utgjør nærmere en 

fjerdedel av all klinisk virksomhet, og omfattende kreftforskning av høy internasjonal standard er en 

av sykehusets kjerneaktiviteter. 

Forskningsbiobank for kreft er en storskala biobankinnsamling  der vi samler inn biologisk 

prøvemateriale fra kreftpasienter ved Oslo universitetssykehus for bruk i kreftforskningsprosjekter. 

Innsamlingen er standardisert og kvalitetssikret slik at vi har et best mulig utgangspunkt for videre 

analyser. Primært består innsamlingen av blodprøver og vevsprøver fra kreftkirurgi. Innsamlingen er 

gjort på bakgrunn av bredt samtykke til kreftforskning, og bruken av materialet er ivaretatt av 

styringsgrupper for hvert diagnoseområde.  

Prospektiv innsamling av materiale til kreftforskning er et viktig satsningsområde for OUS, og 

Forskningsbiobank for kreft er forankret i sykehusets forskningsstrategi, i kreftstrategien og er en 

viktig forutsetning for akkrediteringen som fullstendig kreftsenter (Comprehensive Cancer Center, 

CCC). 

Det er 4,5 dedikerte stillinger i Klinikk for laboratoriemedisin til innsamlingen, og per desember 2021 

er det registrert 4584 donorer totalt og 117 620 prøvefraksjoner. Det pågår 7 prosjekter der 

biobankmateriale fra Forskningsbiobank for kreft inngår. 

Innsamlingen er finansiert av Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo og av Helse sør-øst. 
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1 Bakgrunn  

Årlig behandles det nær 9000 pasienter ved Oslo universitetssykehus med verifisert eller mistenkt 

kreftsykdom. Kreftpasienter utgjør en heterogen gruppe, og ved OUS er det etablert 26  

pasientforløp for kreftpasienter basert på diagnosegruppe. Forskningsbiobank for kreft har som 

strategisk målsetning å inkludere en diagnosegruppe av gangen. En slik satsning innebærer at det 

etableres logistikk for inklusjon av pasienter og innsamling av materiale per pasientgruppe innen 

kreftområdet. Etterprøvbar logistikk og strømlinjeformet innsamling resulterer i et godt grunnlag for 

hver diagnosegruppe som inkluderes, og at man raskere oppnår et volum av donerer og 

prøvemateriale som gjør at prosjekter kan starte raskere opp.   

Forskningsbiobank for kreft har som målsetning å skape enhetlige, sikre, effektive og moderne 

løsninger for innsamling og bruk av prøvemateriale med tilhørende helseopplysninger til 

kreftforskning. Dette oppnås gjennom enhetlige strukturer for innsamling og prosessering av 

prøvemateriale fra kreftpasienter, innregistrering og tilgjengeliggjæring av materialet. For å sikre 

reproduserbare resultater er det etablert standard prosedyrer for alle prosesser. Resultatet er økt 

tilrettelegging for kreftforskning av høy kvalitet, som igjen vil føre til bedre diagnostikk og behandling 

av kreftpasienter. 

For å oppnå målsetningen er infrastruktur en viktig del av satsningen, og det kreves sikre løsninger 

for samtykkeinnhenting, prøveprosessering, innregistrering, sporing og lagring. 

1.1 Formål 

Formålet med prosjektet er å danne et optimalisert grunnlag for forsknings- og kvalitetsprosjekter på 

kreftområdet. Dette oppnås ved gjennomgående arbeid med logistikk og rutiner for inklusjon og 

innsamling av prøvemateriale etter følgende modell: 

 

Diagnosegrupper som er inkludert ved utgangen av 2021 er pasienter med gynekologisk kreft, 

brystkreftpasienter, pasienter med prostatakreft, lymfom og sarkompasienter. I 2021 skulle det også 

vært oppstart av innsamling av materiale fra pasienter med øre-neste-hals kreft, men dette er 

forsinket på grunn av utstyrsmangel på det globale markedet. 

Generell informasjon 
og informasjon om 
deltakelse i 
kreftforskning fra OUS 
til pasienten før 
oppmøte 

 

Administrativt 
personell, 

sekretærtjenesten 

Informasjon om 
samtykke og 
kreftforskning ved 
avdeling/enhet  

 

 Helsepersonell 

Samtykkesignatur   

 

Pasient 

Helsepersonell 

Samtykkesignatur 
verifikasjon and 
rekvirering av 
forskningsprøver 

   

Helsepersonell  

Blodprøver til 
forskning tas samtidig 
som rutineprøver 

Vev fra tumor ved 
kreftkirurgi  

   

Laboratorie –og 
biobankpersonell 

Prøveprosessering og 
alikvotering 

 

Biobankpersonell 

Prøvealikvoter 
innregistreres i 

sporingssystem og 
samtykkesignatur 

sjekkes 

Biobankpersonnell 

Informasjon til 
deltakere på dedikert 
webside 

Prosjektkoordinator 
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Videre utbredding av innsamlingen er avhengig av økte ressurser både på personell- og 

infrastruktursiden. 

1.2 Forankring 

Forskningsbiobank for kreft er forankret i sykehusets kreftstrategi og i forskningsstrategien. 

Fra OUS kreftstrategi (2017-2022): «Etablere prospektiv generell kreftbiobank og kvalitetsregistre for 

alle kreftformer» 

Fra OUS forskningsstrategi (2016-2020), strategisk hovedmål 5: «Legge til rette for forskning gjennom 

økt oversikt, tilgjengelighet og god forvaltning av humant biologisk materiale og tilhørende data, med 

beste praksis innen håndtering av pasientenes samtykke- og reservasjonsrett». «Satse på etablering 

av prospektive, så brede forskningsbiobanker som mulig og samordning av eksisterende 

forskningsbiobanker». 

Etablering av en standardisert biobankinnsamling er også en nødvendig forutsetning for å 

opprettholde akkrediteringen som fullstendig kreftsenter (Comprenhensive Cancer Center, 

CCC)oppnådd i 2017 etter en vurdering av ekspertgruppen fra Organisation of European Cancer 

Institutes (OECI). 

1.3 Comprehensive Cancer Center (CCC ) 

Akkreditering av kreftinstitusjoner er etablert av OECI for å løfte nivået på kreftvirksomheten i 

Europa. Det kreves sterkt fokus på kontinuerlig kvalitetsforbedring, stor bredde i kreftvirksomheten 

og forskning, godt utviklet samspill mellom klinikk og forskning og en samlet ledelse og 

utviklingsretning av kreftområdet for å bli akkreditert som et CCC.  

Virksomhetsidéen til OUS kreftsenter er: 

"Vi er et komplett kreftsenter og navet i norsk kreftomsorg. Vi utvikler morgendagens sykehus i 

samarbeid med våre pasienter." 

Sammen med OUS kreftstrategi bidrar CCC-godkjenningen til: 

•En styrking av kreftfeltet i OUS 

•En tydelighet mot eksterne samarbeidspartnere 

•Deltagelse i et nettverk av de mest sentrale kreftinstitusjonene i Europa 

•Styrket tilgang til internasjonale fagnettverk, forskningsgrupper, kliniske studier og forskningsmidler 

1.4 Riskobilde 

Etableringen av en storskala biobankinnsamling krever en kontinuerlig vurdering av risikoer og 

mulighetsbildet. Dette forsterkes av at det er et potensielt stort volum av donorer, mange 

fremragende forskningsmiljøer innenfor mange forskningsfelt på kreftområdet, samt at OUS har 

aktivitet på fire ulike lokalisasjoner. 

En strukturert over sikt over muligheter, risikoer, sårbarhet og trusler kan illustreres ved en SWOT  

(strength, weakness, opportunities og threats) tabell: 
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Forskningsbiobank for kreft vil være avhengig av en forsterket institusjonell satsning på infrastruktur 

som ivaretar samtykkeinnhenting, effektiv og kvalitetssikret prosessering av prøvematerialet, sporing 

og effektive og moderne systemer for lagring. For å optimalisere utnyttelse av materialet og 

innsamlingen vil det være nødvendig med nasjonal synliggjøring både for å stimulere til samarbeid, 

men også for å stimulere til deltakelse. Internasjonal synliggjøring er viktig for å øke attraktiviteten 

som samarbeidspartner. Det er også av avgjørende betydning at det opprettholdes en 

gjennomgående god institusjonell logistikk for inklusjon og innsamling. 

Styrker 

• Høyt antall potensielle 

donorer 

• Høy inklusjonsrate 

• God pasient- og 

samtykkelogistikk 

• Prøvepakke til forskning 

utarbeidet i samarbeid 

med forskningsmiljøene 

• Moderne infrastruktur 

• Kompetent personell 

• Sentralisert og enhetlig 

styring og koordinering 

•  

Svakheter 

• Involverer et høyt antall 

avdelinger og ansatte i 

sykehuset 

• Store kostnader 

• Manglende langsiktig 

finansiering 

• Manglende 

lagringsfasiliteter 

Muligheter 

• Effektivisere 

kreftforskningsprosessen 

• Storskalainnsamling med 

kvalitetssikret 

prøvemateriale 

tilgjengeliggjøres 

• Stimulere til samarbeid 

nasjonalt og 

internasjonalt 

• Inntekt ved 

brukerbetaling 

• Finansiering ved 

sponsorer og andre 

eksterne og interne 

kilder 

Trusler 

• Manglende bruk av 

materiale til forskning 

• Endring i 

forskningsbehov 

• Markedskonkurranse 

• Manglende 

inntekter/brukerbetaling 

• Manglende finansiering 

• Økte driftskostnader 

• Manglende synliggjøring 

• Omdømme 

• Nedgang i 

inklusjonsraten 

• Endringer i lovverk og 

andre myndighetskrav 

In
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rn
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2 Godkjenninger 

Forskningsbiobank for kreft er basert på bredt pasientsamtykke og har godkjenning fra Regional 

komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK sør-øst C) (2014/154). 

3 Organisering 

Det er i henhold til intern OUS prosedyre etablert en sentral styringsgruppe som leder utviklingen av 

Forskningsbiobank for kreft. Styringsgruppen er satt sammen av representanter fra de klinikker som 

er hovedinteressenter, samt en representant fra direktørens forskningsstab, en brukerrepresentant 

samt ekstern representasjon fra Akershus universitetssykehus, Vestre Viken og Sykehuset Østfold.  

Prioritering av tilgang til materiale tilligger styringsgrupper for diagnosegruppene. Slik sikres det at 

materialet utnyttes på en best mulig måte for forskningen. De diagnosespesifikke styringsgruppene 

er beslutningsdyktige og rapporterer til den sentrale styringsgruppen. Søknader om bruk av materiale 

på tvers av diagnosegruppene løftes dit. Den sentrale styringsgruppen løser også saker ved uenighet 

på det lavere nivået. 

3.1 Sammensetning av sentral styringsgruppe 

• Leder: Professor Åslaug Helland, forskningsleder i Kreftklinikken og overlege ved seksjon for 

lungekreft, OUS. 

• Nestleder: Lars Eide, forskningssjef, Laboratorieklinikken, OUS 

• Wenche Reed, avdelingsleder Forskningsavdelingen, OUS 

• Åsmund Avdem Fretland, overlege, Seksjon for klinisk forskning, Intervensjonssenteret, OUS 

• Gry Aarum Geitvik, enhetsleder, Seksjon for Kreftgenetikk, OUS 

• Randi Kristoffersen, seksjonsleder, Seksjon for biobank og digital forskningsinfrastruktur, 

Ahus 

• Anna Eriksson, rådgiver, Forskningsavdelingen, Sykehuset Østfold 

• Siri Bråthen, klinisk forskningskoordinator, Forsknings- og innovasjonsenheten, Vestre Viken 

• Espen Stang, brukerrepresentant 

• Sekretariat/koordinator: Nina Bertheussen Krüger, Seniorrådgiver, Kreftklinikken, OUS 

3.2 Sammensetning diagnosespesifikke styringsgrupper 

Prostatakreft: 

• Leder: Kristin Austlid Tasken, seniorforsker, Seksjon for tumorbiologi, OUS 

• Viktor Berge, overlege, Avdeling for urologi, OUS 

• Lars Magne Eri, overlege, Avdeling for urologi, OUS 

• Ulrika Axcrona, overlege, Avdeling for patologi, OUS 

• Rolf Inge Skotheim, enhetsleder, Seksjon for molekylær onkologi, OUS 

• Åsmund Nybøen, spesialbioingeniør, Avdeling for patologi, OUS (observatør) 

• Anne Klara Sørbø, sykepleier, Seksjon for polikliniske tjenester, OUS (observatør) 

Gynekologisk kreft: 

• Leder: Kristina Lindemann, overlege, Avdeling for gynekologisk kreft, OUS 

• Erik Rokkones, avdelingsleder, Avdeling for gynekologisk kreft, OUS 
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• Thea Falkenthal, seksjonsleder, Seksjon for gynekologisk strålebehandling, OUS 

• Tone Skeie Jensen, seksjonsleder, Avdeling for gynekologisk kreft, OUS 

• Silje Hermansrud, fagsykepleier, Avdeling for gynekologisk kreft, OUS 

• Ingvild Deggerdal, fagsykepleier, Avdeling for gynekologisk kreft, OUS 

• Torbjørn Paulsen, overlege, Seksjon for generell gynekologisk kreftbehandling, OUS 

• Bente Vilming, overlege, Avdeling for gynekologisk kreft, OUS 

• Heidi Lyng, enhetsleder, Institutt for kreftforskning, OUS 

• Kjersti Vassmo Lund, overlege, Radiologisk avdeling, OUS 

Sarkom: 

• Leder: Kjetil Boye, overlege, Seksjon for sarkomonkologi, OUS 

• Olga Zaikova, overlege, Avdeling for kreftortopedi, OUS 

• Bodil Bjerkehagen, avdelingsleder, Avdeling for patologi, OUS 

• Jørgen Wesche, enhetsleder, Seksjon for tumorbiologi, OUS 

• Sissel Aanes, brukerrepresentant 

• Stine Næss, sykepleier, Seksjon for utprøvende kreftbehandling, OUS 

Brystkreft: 

• Leder: Therese Sørlie, seksjonsleder, Seksjon for Kreftgenetikk, OUS 

• Ellen Schlichting, seksjonsleder, Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi, OUS 

• Bjørn Naume, overlege, Seksjon for brystonkologi, OUS 

• Hege Elisabeth Giercksky Russnes, enhetsleder, Seksjon for Kreftgenetikk, OUS 

Øre-nese-hals kreft: 

• Leder: Terje Andreas Osnes, avdelingsleder, Øre-, nese- og halsavdelingen, OUS 

• Cecilie Delphin Amdal, overlege, Seksjon for hode-hals onkologi, OUS 

• Åse Bratland, overlege, Seksjon for hode-hals onkologi, OUS 

• Arild Østhus, overlege, Øre-, nese- og halsavdelingen, OUS 

Lymfom: 

• Leder: Harald Holte, overlege, Seksjon for lymfom og indremedisin, OUS 

• Jens-Petter Berg, overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS 

• Klaus Beiske, overlege, Barneavdeling for kreft- og blodsykdommer, OUS 

• Tobias Gedde-Dahl, seksjonsleder, Seksjon for stamcelletransplantasjon, OUS 

• June Helen Myklebust, enhetsleder, Seksjon for kreftimmunologi, OUS 

• Karl-Johan Malmberg, enhetsleder, Seksjon for kreftimmunologi, OUS 

• Marianne Brodtkorb, overlege, Seksjon for lymfom og indremedisin, OUS 

• Erlend B. Smeland, Direktør, Stab forskning, innovasjon og utdanning, OUS 

• Marina Delic-Sarac, ingeniør, Seksjon for kreftimmunologi, OUS 
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For å stimulere igangsetting av innsamlingen til Forskningsbiobank for kreft er det også etablert to 

prosjekter som samler inn prøvemateriale i forbindelse med oppstart: 

Spiserørskreft (prosjekt): 

• Leder: Geir Olav Hjortland, Overlege, Seksjon for gastrointestinal onkologi, OUS 

Myelomatose (prosjekt): 

• Leder: Fredrik Hellem Schjesvold, Myelomatosesenteret, OUS 

4 Innsamling  

I samarbeid med forskere på kreftområdet er det etablert en basis prøvepakke til blod- og en til vev 

fra operasjonspreparater. Prøvepakken rekvireres i DIPS og alle alikvoter (maksimalt 28 

blodfraksjoner og 10 vevsfraksjoner) innregistreres i eBiobank. Uttak gjøres etter beslutning av 

diagnosespesifikk styringsgruppe, og rør plukket av biobankpersonell.   

4.1 Basispakke  

Blodfraksjoner: 
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Vevsfraksjoner: 

 

 

4.2 Oversikt innsamling 

 

Innsamling per OUS lokalisasjon: 

Lokalisasjon Diagnosegruppe Basispakke 

Radiumhospitalet Gynekologisk kreft Blod og vev 

Radiumhospitalet Sarkom 
 

Blod og vev 

Radiumhospitalet Prostatakreft Blod og vev 
 

Radiumhospitalet Brystkreft Blod* 
 

Radiumhospitalet Lymfom Blod, tilpasset 
prøvepakke 

Aker Brystkreft Blod 

Aker Prostatakreft Blod* 

Rikshospitalet Øre-nese-hals kreft kreft Blod* 

* Forsinket igangsettelse 2021 

Oversikt prøvefraksjoner og donorer: 

2021: 

Donorer Prøver (alikvoter) Materiale Diagnosegruppe 

95 2744 Blod Brystkreft 

96  852 Blod Lymfom 

655 18394 Blod Gynekologisk kreft 

492 2347 Vev Gynekologisk kreft 
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63  1764 Blod Sarkom 

66 286 Vev Sarkom 

 

6 96 Blod Prostatakreft 

239 1195 Vev Prostatakreft 

 

72 600 Blod Myelomatose 

 

72 1299 Beinmarg Myelomatose 

 

65 130 Andre 

kroppsvæsker 

Myelomatose 

 Totalt 29 707 fraksjoner fra 1294 donorer  

 

Totalt: 

Donorer Prøver (alikvoter) Diagnosegruppe 

95 2744 Brystkreft 

190 1725 Lymfom 

86 2489 Myelomatose 

3254 95658 Gynekologisk kreft 

420 12333 Sarkom 

542 2763 Prostatakreft 

3 104 Spiserørskreft 

Totalt 117 816 fraksjoner fra 4590 donorer 

 

5 Økonomi  

For å opprettholde og utvide innsamlingen behøves det finansiering til følgende overordnede poster: 

• Drift (rør, pipetter, skannere, racks) 

• Personell (Avdeling for medisinsk biokjemi og Avdeling for patologi, 

Laboratorieklinikken) 

• Infrastruktur (alikvotering/prøveprosessering, sentrifuger, lagring, sporing, samtykke) 
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5.1 Finansiering  

For 2021/2022 har Forskningsbiobank for kreft finansiering fra Oslo universitetssykehus (intern), 

Helse sør-øst (ekstern) og Universitetet i Oslo (ekstern).  

Finansiering fra eksterne kilder benyttes hovedsakelig til lønnskostnader og noe drift. Intern 

finansiering benyttes til lønnsmidler og de vesentligste kostnader forbundet med drift. 

5.2 Ansatte  

Bioingeniørstillinger fordelt på lokalisasjon: 

Lokalisasjon  Avdeling Antall 
stillinger 

Radiumhospitalet Avdeling for medisinsk 
biokjemi 

1 

Radiumhospitalet Avdeling for patologi 1,5 

Rikshospitalet Avdeling for medisinsk 
biokjemi 

1 

Aker Avdeling for medisinsk 
biokjemi 

1 

 

 

 

 

 

5.3 Drift  

Kostnader for 2021 fordelt på personell og drift, ekskludert større infrastrukturinvesteringer: 

Lønn 3 150 000 NOK 

Prøvehåndtering    180 000 NOK 

Lagring (Myrens verksted)       21 000 NOK 

Sporing (eBiobank)       40 000 NOK 

Totalt: 3 391 000 NOK 

 

5.4 Brukerbetaling 

Det er igangsatt et arbeid for å beregne og innføre brukerbetaling. Brukerbetalingen vil utgjøre en 

enhetspris per fraksjon som tas ut til forskning. Det er gjort et prisestimat basert på TDI modellen, 

der det totale kostnadsbildet legges til grunn for beregningen. Etter denne vil enhetsprisen ligge på 

50-60 NOK per fraksjon. Den overordnende styringsgruppen har vedtatt at dette prisforslaget er 

utgangspunktet for fastsettingen av pris, men det skal til høring i de diagnosespesifikke 

styringsgruppene før endelig vedtak. Brukerbetaling skal innføres første halvår 2022. 
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6 Infrastruktur  

Forskningsbiobank for kreft har anskaffet dedikert infrastruktur der ultrafrysere, sentrifuger og 

alikvoteringsrobot utgjør de største investeringene. Annen infrastruktur som er anskaffet og driftes 

av sykehuset er lagringsfasiliteter (nær- og fjernlagring), sporingssystem (eBiobank) og 

registerløsning (Medinsight). OUS har også inngått avtale med Universitetet i Oslo om bruk av 

elektronisk samtykkeløsning med TSD. 

6.1 Elektronisk samtykke  

Elektronisk samtykkeløsning er under utvikling med system utviklet av Universitetet i Oslo. 

Samtykkeløsningen settes opp ved hjelp av TSD og Nettskjema. Pasientene får tilsendt informasjon 

om deltakelse i kreftforskning, samt lenke til nettsiden for Forskningsbiobank for kreft, og en lenke 

der de kan verifisere deltakelse ved bruk av BankID. Signaturen lagres i TSD løsningen og overføres 

internt til OUS der elektronisk bekreftelse overføres til register i Medinsight. Løsningen er klar for 

bruk i januar 2022. Ved igangsetting må det etableres oppdatert logistikk ved de involverte 

avdelingene, og det forventes at arbeides med innhenting av samtykke vil bli mindre krevende fordi 

pasienter gis mulighet til å bekrefte deltakelse før de kommer til sykehuset. 

 

 

TSD løsning for datainnsamling med kobling til Nettskjema for opplasting av samtykkeskriv. 

Det forventes at papirdokument må benyttes som back-up. 



 

uxnirt 2021 14 

Det utredes parallelt andre muligheter for elektronisk samtykkeløsning som kan benyttes parallelt 

med TSD løsningen. Det er per 2021 to andre muligheter, det er en Regional kioskløsning (stedlig) for 

informasjonsutveksling mellom helseforetak og pasient som er under utvikling av Sykehuspartner og 

den andre muligheten er en løsning som utvikles som en del av tjenesten Helsenorge, her har OUS 

svart på en høring til Helse og omsorgsdepartementet)der behovene kartlegges. 

6.2 Lagring  

Blodprøvefraksjoner lagres lokalt ved Avdeling for medisinsk biokjemi ved Radiumhospitalet og Aker, 

vevsfraksjoner lagres lokalt ved Avdeling for patologi ved Radiumhospitalet. Ved fulle lokale frysere 

overflyttes materiale til fjernelager på Myrens verksted. Her har Forskningsbiobank for kreft tre 

ultrafrysere. 

6.3 Prøvehåndtering  

Ved prøvetaking tas det 1 x 8 ml serum m/gel, 2 x 9 ml EDTA  og 1x 3 ml EDTA. Det tilstrebes å 

fordele alikvotene per donor i to ulike frysere i tilfelle fryserhavari. Posisjon innregistreres i eBiobank. 

Det er anskaffet en alikvoteringsrobot som er plassert på Avdeling for medisinsk biokjemi på 

Radiumhospitalet, og det er avtalt opsjon på inntil 3 alikvoteringsroboter med leverandør Hamilton. 

Prøvealikvotering skjer dels ved bruk av alikvoterinsgrobot, dels manuelt. 

Det er igangsatt et integrasjonsprosjekt som har som målsetning å integrere alikvoteringsroboten 

mot Unilab og eBiobank. 

 

Hamilton alikvoteringsrobot. 

Biobanking av ferske vevsalikvoter foregår på Avdeling for patologi. Patologiassistent foretar 

vurdering av preparatet, og ved usikkerhet om representativitet eller utførelse kontaktes patolog 

eller LIS lege for vurdering av tilstedeværelse av tumor som kvalifiserer til biobanking og tumors 

beskaffenhet (heterogenitet, nekrose). Kryorør korkes, legges i pose og snapfryses i blanding av 

isopentan og tørris og overføres til lokal fryser etter innregistering i eBiobank. 

6.4 Web side  

Det er etablert en web siden for Forskningsbiobank for kreft på https://oslo-

universitetssykehus.no/avdelinger/forskningsbiobank-for-kreft . 

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/forskningsbiobank-for-kreft
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/forskningsbiobank-for-kreft
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Web siden har informasjon om deltakelse, organisering og prosjekter som benytter prøvemateriale 

fra Forskningsbiobank for kreft. Informasjon som legges ut er ment for forskere, deltakere og annet 

publikum. Informasjonen som legges ut tilfredsstiller kravet i helseforskningsloven som stadfester at 

deltakere som inkluderes med bredt samtykke har krav på jevnlig informasjon om pågående 

prosjekter. 

6.5 eBiobank 

Alle blod- og vevsfraksjoner innregistreres og spores ved bruk av eBiobank. Hver fraksjon kan spores 

ned til lokalisasjon, og ved overflytting til fjernelager oppdateres prøvens plassering. Ved spørsmål 

om uttak kan det søkes på materialetype og diagnosegruppe for å få oversikt over antall kvalifiserte 

prøver. Alle uttak loggføres. 

 

Funksjonalitet i eBiobank. 

7 Uttak  

Ved søknad om uttak er det etablert søknadsskjema som oversendes koordinator sammen med REK 

godkjenning, beslutning fra diagnosespesifikk styringsgruppe og andre relevante vedlegg. Plukking av 

prøver bestilles av koordinator til bioingeniør på lab. Dersom det blir restmateriale etter analyse 

destrueres det for å unngå tine-fryse sykluser. 

7.1 Prosjekter i kreftbiobanken  

Gynekologisk kreft: 

Forbedret behandling av livmorslimhinnekreft. 

Kreft i livmorslimhinnen, livmorkreft, er en av de vanligste kreftformene som rammer kvinner. 

Forekomsten av denne kreftformen er økende, dels på grunn av forlenget levealder, men denne 

kreftformen er også sterkt forbundet med overvekt og øker dermed i takt med at overvekt blir et 

økende problem. Selv om prognosen for de fleste pasienter er god, finnes det få 

behandlingsalternativer dersom kreften har spredd seg, og ved spredning vil få helbredes. Prosjektet 

studerer forandringer i kreftsvulster og deres betydning for sykdomstype, forløp og behandling, 
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videre om disse representere anvendelige mål for ny behandling. Vi gjør en omfattende kartlegging 

av forandringer både i mor- og sprednings-svulster. Nye identifiserte mål for behandling i 

spredningssvulstene vil bli undersøkt videre i avanserte sykdomsmodeller der effekten av nye 

medikamenter testes ut. Funnene fra denne testingen vil gi bedre grunnlag for å velge medikament 

for videre utprøvende pasientbehandling. 

Samarbeidsprosjekt med Universitetet i Bergen. 

Prosjektleder ved Oslo Universitetssykehus: Førsteamanuensis Kristina Lindemann, Avdeling for 

gynekologisk kreft, Oslo Universitetssykehus. 

Prosjektet bruker vev, fullblod og plasma fra Forskningsbiobank for kreft. 

Prosjektperiode: 01.10.2019 - 2033. 

Godkjenning hos REK: 2018/594. 

Sirklulerende tumor DNA hos pasienter med endometriekreft. 

Sirkulerende tumor DNA (ctDNA) er en ikke-invasiv test som er særdeles interessant for pasienter 

med livmorkreft som ofte er eldre og har mange andre sykdommer, og det er en fordel å kunne 

unngå flere vevsprøver. Målet er at analyser av ctDNA på sikt skal kunne redusere risikoen for 

overbehandling hos pasienter diagnostisert med høyrisiko sykdom ved et tidlig stadium og bidra til 

intensivert behandling hos dem med virkelig høy risiko. Vi skal kartlegge prevalensen av ctDNA hos 

pasienter med høyrisiko livmorkreft og undersøke om molekylære forandringer i tumor kan 

gjenfinnes i ctDNA. Vi skal dessuten sample preliminære data på sammenhengen mellom ctDNA og 

andre prognostiske faktorer som stadie, histologisk undertype og graderingen. Vi ønsker med dette 

pilotprosjektet å finne ut om deteksjon og analyse av sirkulerende tumor DNA er gjennomførbart hos 

pasienter med høyrisiko livmorkreft og om det kan brukes til å selektere ut pasienter med høy risiko 

for tilbakefall. En pilotstudie er nødvendig for å etablere metoden til bruk ved vårt senter og for å 

evaluere hvorvidt ctDNA analyse kan brukes til å monitorere høyrisiko pasienter med livmorkreft. 

Foreløpige resultater ble presentert på Nasjonalt gyn-onkologisk vintermøte, Nasjonal 

Kompetansetjeneste for gynekologisk kreft, februar 2022 og skal presenteres på årsmøte 

«Schweizerische Gesellschaft for Gynäkologie und Geburtsshilfe». 

Prosjektleder ved Oslo Universitetssykehus: Professor Kristina Lindemann, Avdeling for gynekologisk 

kreft, Oslo Universitetssykehus. 

Samarbeidsprosjekt med Universitetet i Bergen og Inselspital, Bern, Sveits. 

 

Prosjektet bruker vev og plasma fra Forskningsbiobank for kreft. 

Prosjektperiode er 01.01.2020 til 31.12.2022. 

Godkjenning hos REK: 183310. 

Sarkom: 
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Påvisning av sirkulerende neo- og autoantistoffer i pasienter med sarkom. 

I NoSarC har vi samlet prøver fra >700 sarkompasienter fra alle landets sarkomklinikker i en nasjonal 

populasjonsbasert kohort ved OUS. Av disse er 300 tumor/normalpar genomsekvensert og 

analyseres for somatiske mutasjoner og mulige arvelige risikovarianter. En rekke nye prekliniske 

sykdomsmodeller er etablert fra disse ved transplantasjon av svulstene på immundefekte mus og 

dyrking i cellekultur. I det NFR-finansierte NeoAbScanprosjektet blir et utvalg av prøvene studert i 

mer detalj, også genenes aktivitet blir undersøkt i detalj, slik at vi kan se hvilke varianter og muterte 

gener som er aktive, og våre norske samarbeidspartnere i bioinformatikkfirmaet OncoImmunity 

analyserer aktuelle neoantigener, dvs proteiner i svulsten som er mutert slik at de kan antas å gi 

immunrespons. Dette er viktig sett i sammenheng med de mange nye immunterapiene og et annet 

samarbeid med disse der vi undersøker tilsvarende egenskaper i prøver fra den amerikanske kliniske 

utprøvingen av immunterapi på sarkom, SARC028.  

I NeoAbScan benytter vi mikromatriser med alle kjente humane proteiner representert til å påvise 

hvilke autoantistoffer, antistoffer mot egne proteiner, pasientene har. Vi ser at de har betydelig flere 

enn kontrollgruppen av friske blodgivere, og prøver å forstå hvilke av antistoffene som kan være 

assosiert med sykdommen og evt spesifikke for svulsten. 

Prosjektleder: Ola Myklebost, Seniorforsker ved Oslo Universitetssykehus, Avdeling for tumorbiologi. 

Samarbeidsprosjekt mellom alle landets sarkomklinikker. 

Prosjektet bruker vev,serum og plasma fra Forskningsbiobank for kreft. 

Prosjektperiode er 01.07.2014 til 31.12.2021 

Godkjenning hos REK: 17866. 

Spiserørskreft: 

Fase I/II studie hvor PD-1 blokade med Nivolumbab kombineres med strålebehandling hos 3 

forskjellige pasientgrupper med spiserørskreft (INEC).  

Spiserørskreft er en alvorlig kreftdiagnose med generelt dårlig prognose. Til tross for moderne 

strålebehandling og multimodal behandling, er 5 års overlevelse etter kurativ kirurgi for 

spiserørskreft sjelden over 40%. Behovet for forbedret behandling for denne guppen er stor. PD-1 

hemmer i krefbehandling (immunterapi) har de siste årene vist effekt ved flere kreftformer. 

Nivolumab er en slik PD-1 hemmer. Monoterapi med PD-1 hemmer er virksomt kun for et mindretall 

av kreftpasienter. Kombinasjonsbehandling kan potiensielt øke effekten. Formålet med studien er å 

se om det er trygt å kombinere nivolumab med strålebehandling, samt å bestemme optimal måte å 

dosere nivolumab i kombinasjonsbehandling. Studien har tre parallelle behandlingsgrupper: A 

Inoperabel spiserørskreft aktuell for lindrende strålebehandling B Inoperabel spiserørskreft aktuell 

for kombinasjonsbehandling med cellegift og strålebehandling C Operabel spiserørskreft aktuell for 

stålebehandling og cellegift før operasjon. 

Prosjektleder: Geir Olav Hjortland, Overlege, Seksjon for gastrointestinal onkologi, Avdeling for 

kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus. 
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Prosjektet bruker svulstvev og blodprøver som samles inn til Forskningsbiobank for kreft. 

Prosjektperiode er 01.01.2018 til 31.12.2025. 

Godkjenning hos REK: 2017/1563. 

Myelomatose: 

Behandling av tidlig tilbakefall av myelomatose. 

Studien undersøker om pasienter med myelomatose vil leve lengre hvis behandling starter ved 

tidligste tegn på tilbakefall, målt med Målbar Restsykdom (MRD). Pasienter med myelomatose for 

gjentatte tilbakefall og blir ikke kurert i dag. Nydiagnostiserte myelomatose-pasienter som kan tåle 

en stamcelletransplantasjon (ASCT) inkluderes i studien. Metoder for måling av restsykdom som 

anvendes i studien er flowcytometri, next generation sequencing (NGS) og PET-CT da disse metodene 

sammen vil gi svar på hvor effektiv behandlingen har vært. Data fra studien vil kunne endre praksis 

for når man starter behandling av myelomatose-pasienter ved tilbakefall. Resultatene vil kunne 

endre både internasjonale og norske retningslinjer for behandling av myelomatose og kan medføre 

lenger progresjonsfri- og totaloverlevelse i denne gruppen. 

Prosjektleder: Fredrik Hellem Schjesvold, Myelomatosesenteret, Avdeling for blodsykdommer, Oslo 

Universitetssykehus. 

Prosjektet samler inn blod, serum, plasma, benmarg og fæces til Forskningsbiobank for kreft. 

Prosjektperiode: 10.02.2020 til 30.11.2034. 

Godkjenning hos REK: 66696. 

Prostatakreft: 

Nevroendokrin prostatakreft – en underdiagnostistert variant av prostatakreft? 

Prostatakreft er den kreftformen som tar flest liv etter lungekreft i Norge. Norske menn lever 

imidlertid stadig lenger med sin sykdom, fordi vi de siste fem årene har fått godkjent nye 

medikamenter (eks. Xtandi/enzalutamid og Zytiga/abirateron) som forlenger levetiden til pasienter 

med metastatisk kastrasjons-resistent prostatakreft (mCRPC).  Den utstrakte bruken av mer potente 

medikamenter har imidlertid en bakside. Internasjonalt observerer kreftlegene at høyere forbruk av 

disse medikamentene har ført til økt forekomst av nevroendokrin prostatakreft (NEPC). NEPC er en 

svært aggressiv variant av prostatakreft som ikke responderer på medikamentene som vanligvis 

benyttes i behandlingen av prostatakreft. PSA, prostata-spesifikt antigen, som benyttes til å oppdage 

tilbakefall av kreftsykdommen produseres ikke av NEPC og følgelig er det vanskeligere åoppdage 

hvem som utvikler NEPC. Resultatet ar at pasientene ikke får tilbud om adekvat behandling som i dag 

er platinum-baserte medikamenter. 

Nevroendokrin prostatakreft diagnostiseres basert på analyse av vevsprøver. Siden forekomsten av 

behandlings-indusert NEPC frem til nå har vært meget lav, tas det normalt ikke vevsprøver av 

metastaser fra prostatakreftpasienter. Studier fra USA har imidlertid avdekket at 15-20% av mCRPC 

pasientene som behandles med disse nye medikamentene utvikler nevroendokrin prostatakreft. 

Dette tallet er forventet å øke siden det stadig kommer nye medikamenter på markedet som alle 
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induserer behandlingsresistens. Vår hypotese er at jo flere medikamenter pasientene behandles med 

desto større er sannsynligheten for at NEPC oppstår. En nevroendokrine fenotypen syns å være 

enfellesnevner for krefttyper som utgår fra mange organer og hvor kreften er resistent motmange 

medikamenter.  Det er nylig vist at genetiske endringer kan benyttes til å identifisere pasienter med 

NEPC basert på analyse av sirkulerende tumor DNA (ctDNA) fra plasma. Endringene omfatter tap av 

eller mutasjon i RB1, TP53 og CYLD eller mangel på mutasjon eller amplifisering av AR og endring i 

methyleringsprofiler i spesifikke genområder.  

Vi vil analysere tumor DNA og kimbane DNA fra hhv. plasma og totalblod fra pasienter som 

mistenkes å ha nevroendokrinprostatakreft og som har donert blod til «OUS Forskningsbiobank for 

kreft» (2014/154).  

Prosjektleder: Kristin Austlid Taskén, Seniorforsker, seksjon for tumorbiologi, Oslo 

universitetssykehus.  

Prosjektet bruker plasma og fullblod som samles inn av Forskningsbiobank for kreft. 

Prosjektperiode: 14.10.2021 til 01.06.2031 

Godkjenning hos REK: 272364. 

Dokumentering av kvalitet i form av representativitet ved bruk av to ulike protokoller. 

Kvalitetsstudie i arbeidspakke 3, Biobank Norge 2, Nasjonal pilot for prostatabiobanking. 

Sammenligningsstudie av biobanking av vevsmateriale fra prostata med to ulike metoder, 

skivemetoden og stansemetode. Ved skivemetode skjæres en 2mm, tykk skive gjennom prostata, og 

med stansemetode bores det ut 5 sylindre (ø=6 mm) etter lokalisering av tumor. Representativitet av 

tumor i biobanket vev sammenlignes. 

Så langt er et sett med 40 radikale prostatetektomipreparater biobanket med «Skive»- og «Stanse»- 

protokollene ved OUS, og det har vært patologievaluering av 182 HE-snitt  tilgrensende til biobanket 

skive i Stavanger. Det er boret ut 200 biopsier fra 40 biobankede prostataskiver og foretatt frysesnitt 

fra 200 stanser fra «Stanse»-protokollen ved OUS. Disse er vurdert av patolog i Stavanger. Snitt er 

skannet i Trondheim. Det er planlagt frysesnitt av 200 borebiopsier fra prostataskivene og 

patologivaluering av frysesnitt fra 200 borebiopsier. 

Prosjektleder OUS: Kristin Austlid Taskén, Seniorforsker, seksjon for tumorbiologi, Oslo 

universitetssykehus. Nasjonal studie. 

Prosjektet benytter materiale fra prostata som er fjernet ved kreftkirurgi. 

7.2 Publikasjoner  

Ingen av de pågående prosjektene har publisert. 

7.3 Synliggjøring 

Prosjektnivå, etablert nettside: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/forskningsbiobank-

for-kreft 

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/forskningsbiobank-for-kreft
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/forskningsbiobank-for-kreft
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Institusjonelt nivå, OUS biobankportal: https://oslo-universitetssykehus.no/forskningsbiobanker-ved-

oslo-universitetssykehus 

Internasjonalt, BBMRI-ERIC:  https://directory.bbmri-eric.eu/menu/main/app-molgenis-app-biobank-

explorer#/  

8 Planlagt videreutvikling 

Forskningsbiobank for kreft har så langt vært finansiert av prosjektmidler, og utbredding og 

videreutvikling er avhengig av permanent finansiering av driften, samt anskaffelse av mer 

omfattende infrastruktur slik som lagringsfasiliteter. 

8.1 Innsamling  

I 2021 omfatter innsamlingen materiale fra 7 diagnosegrupper innen kreftområdet. Ved OUS 

eksisterer det 26 ulike pakkeforløp fra kreftpasienter, og det er igangsatt et arbeid for å lage oversikt 

over hvilke lokalisasjoner kreftpasienter møter ved i forbindelse med behandling og oppfølging, samt 

hvor de tar prøver i forbindelse med behandlingen. Dette for å kunne beregne ressursbehov ved de 

ulike lokalisasjonene for å kunne inkludere flere diagnosegrupper i 2022/2023. Styringsgruppen for 

Forskningsbiobank for kreft ønsker å inkludere flere større pasientgrupper som pasienter med 

lungekreft og pasienter med tarmkreft i løpet av 2022.  

8.2 Finansiering   

Det pågår flere sentrale prosjekter ved OUS som har som siktemål å sentralisere satsningen på 

biobanking. Pågående biobankprosjekter ved OUS som er viktige for det videre arbeidet med 

Forskningsbiobank for kreft er: 

 Anskaffelse av automatisert biobanklager 

 Etablering av flere lagringsfasiliteter 

 Etablering av biobankenhet i Klinikk for laboratoriemedisin 

I 2022/2023 vil Forskningsbiobankn for kreft kunne gå fra å være prosjektfinansiert til å bli 

permanent finansiert gjennom disse sentrale satsningene. 

8.3 Infrastruktur  

For å kunne utvide innsamlingen til å inkludere pasienter fra flere diagnosegrupper vil 

Forskningsbiobank for kreft være avhengig av: 

 Permanent finansiering av laboratoriepersonell 

 Flere stillinger ved Klinikk for laboratoriemedisin 

 Anskaffelse av flere alikvoteringsroboter 

 Etablering av flere lagringsfasiliteter 

 Utvikling av samtykkeløsning som er kompatibel med pasient- og prøvelogistikk 

8.4 Sertifisering 

I 2018 ble ISO 20387 som inneholder krav til biobanking lansert. Det er etablert et 

akkrediteringsforum under Biobank Norge konsortiet som går igjennom kravene for å skaffe oversikt 

over hvilke krav de norske biobankene må oppfylle for å kunne søke sertifisering etter denne 

standarden.  Koordinator for Forskningsbiobank for kreft er representert i denne arbeidsgruppen. 

https://oslo-universitetssykehus.no/forskningsbiobanker-ved-oslo-universitetssykehus
https://oslo-universitetssykehus.no/forskningsbiobanker-ved-oslo-universitetssykehus
https://directory.bbmri-eric.eu/menu/main/app-molgenis-app-biobank-explorer#/
https://directory.bbmri-eric.eu/menu/main/app-molgenis-app-biobank-explorer#/
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Kravene i standarden er sortert etter følgende kategorier: 

 Kompetanse til personell 

 Tilgang innsamling, behandling, lagring, transport 

 Validering av metoder 

 Karakterisering av biologisk materiale og tilhørende data 

 Kvalitetskontroll av biologiske materialer 

 Prosessrelatert kvalitetskontroll 

 Datarelatert kvalitetskontroll 

Sertifisering er et kvalitetsstempel og en synliggjøring av at det foregår kontinuerlig 

forbedringsarbeid inkludert risikostyring. CCC akkrediteringen forutsetter blant annet at det foregår 

et kontinuerlig forbedringsarbeid, og et synlig bevis på dette kan være sertifisering. 

Arbeidet med å gjennomgå kravene fortsetter i 2022, og arbeidet med å klargjøre Forskningsbiobank 

for kreft for denne sertifisering i henhold til ISO 20387 påbegynnes i 2022/2023. 

8.5 Kvalitetsregistre på kreftområdet 

Ved siden av prospektiv innsamling av prøvemateriale utgjør også strukturerte data fra 

kvalitetsregister en viktig forutsetning for kreftforskningen. Ved OUS er det igangsatt et prosjekt for å 

etablere komplette kvalitetsregistre som samler informasjon om prosess og resultat. 

Kvalitetsregistrene skal være organisert ut fra de 26 diagnosebaserte pakkeforløpene.  

 

 

 

 

 

 

 


