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1. Inledning
Enheten för biobanksforskning (EBF) syftar till att befrämja biobanks- och registerforskning
regionalt, nationellt och internationellt, genom att fungera som en kompetensresurs för Umeå
universitets forskare. Föreliggande instruktion anger organisation och styrning av verksamheten.

2. Bakgrund
Vid Umeå universitet finns sedan 1980-talet en tradition av forskning som använder biobanker och
register. The Northern Sweden Health and Disease Study (NSHDS) är en biobankskohort som har
utvecklats vid Umeå universitet i nära samarbete med landstinget i Västerbotten och även
landstinget i Norrbotten. EBF koordinerar uttag av prover och data från NSHDS, men även vissa
andra forskningsprov- och registersamlingar. Inom EBF finns kunskap om hur sådan forskning
kan underlättas.
Denna instruktion fastställer organisationsform och organisatorisk tillhörighet för EBF som en
arbetsenhet inom Medicinska fakulteten. Vidare anger instruktionen uppdrag samt former för
beslutsfattande samt verksamhetens utvärdering.

3. Instruktion
3.1. Namn
Arbetsenhetens svenska benämning ska vara
Enheten för biobanksforskning
Arbetsenhetens engelska benämning ska vara
The Biobank Research Unit

3.2. Organisationsform samt omprövning av
organisationsform
Enheten för biobanksforskning ska organiseras som en arbetsenhet.
Medicinska fakulteten ska senast 2024-05-01 ompröva om verksamheten fortsatt bör bedrivas i
samma form eller om arbetsenheten bör ombildas eller avvecklas. Medicinska fakulteten ska
senast 2023-12-01, efter samråd med rektor, informera föreståndaren om närmare kriterier och
anvisningar för omprövningen.

3.3. Organisatorisk tillhörighet
Enheten för biobanksforskning ingår i Medicinska fakulteten.

3.4. Organisationsenhetskod
Enheten för biobanksforskning har organisationsenhetskod 3930.
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3.5. Föreståndare och rådgivande grupp
3.5.1.

Föreståndare

Den dagliga verksamheten vid Enheten för biobanksforskning ska ledas av en föreståndare som
har det övergripande ansvaret för planering, ledning och samordning av verksamheten samt
ekonomi- och personalansvar. Föreståndarskapet är tidsbegränsat där utsedd person förordnas för
en definierad verksamhetsperiod och har sin grundanställning vid en institution, enhet, eller
motsvarande. Föreståndaren och dennes uppdragstillägg samt mandatperioden fastställs genom
beslut av dekan. Mandatperioden för föreståndaren ska likställas med en mandatperiod för ett
prefektförordnande och ska i normalfallet avse en period om fyra år. Vid ett omförordnande för en
andra fyraårsperiod ska en utvärdering ske där båda parter har rätt att avsluta uppdraget.
Föreståndaren rapporterar till dekan (eller till prodekan, ifall dekan så delegerar). Om behov finns
utser dekan en person att ge råd till fakultetsledningen i frågor om forskning på biobanker och
därtill hörande data. Den personen stödjer såväl fakultetsledning som föreståndare, t.ex. genom
att, vid behov och efter beslut av dekan, representera fakulteten/universitetet i vissa nationella
organ inom området och/eller vara, av dekan utsedd, representant för fakulteten gentemot Norra
sjukvårdsregionens landsting och regionkommuner i frågor rörande forskning på biobanker och
register.
Föreståndaren ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regler och riktlinjer
vid Umeå universitet samt EBFs verksamhetsplan, mål och uppdrag. Föreståndaren disponerar
medel inom ramen för beslutad budget. Föreståndaren fattar de beslut som följer av rektors
besluts- och delegationsordning och fakultetens vidaredelegationer. Föreståndaren fattar beslut
vid regelbundna och protokollförda beslutsmöten enligt samma ordning som anges i
Arbetsordning för Umeå universitet avseende prefekten som beslutsfattare.
Villkor för föreståndaren ska sättas med utgångspunkt (exempelvis vad gäller uppdragstillägg) i
dokumentet Villkor för uppdraget som prefekt vid Umeå universitet (prefektkontrakt).

3.5.2.

Referensgrupp

EBF har ett nära samarbete med de verksamheter inom landstinget i Västerbotten som arbetar
med biobank och register. På strategisk nivå koordineras samarbetet inom biobanks- och
registerforskningsfrågor mellan Umeå universitet och landstinget på det sätt som Norrlands
universitetssjukvårdsstyrelse beslutar, för närvarande (2018) i form av ett strategiskt råd (Råd för
biobanks- och registerforskning) under universitetssjukvårdsstyrelsen.
Utöver eventuellt sådant beslut behöver inte något formaliserat rådgivande organ för EBF finnas.
För att bidra till utvecklingen av EBFs verksamhet, så att bästa möjliga resultat uppnås, bör dock
EBF ha en referensgrupp där EBFs föreståndare möter ledare för EBFs avnämare. Närmare former
för sådan referensgrupp fastställs av dekan på förslag av föreståndaren.

3.6. Finansiering
EBFs verksamhet finansieras genom en kombination av anslag från Umeå universitet, bidrag för
projekt och nationell infrastruktur, och avgifter.
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3.7. Facklig samverkan
Facklig samverkan för Enheten för biobanksforskning sker vid fakultetens samverkansgrupp
(FSG).

3.8. Administrativt stöd

Vid enheten organiseras det administrativa stödet på så sätt som föreståndaren beslutar och inom
ramen för EBFs budget.

3.9. Uppdrag
Enheten för biobanksforskning (EBF) har nedanstående uppdrag.











EBF bidrar till att utveckla Umeå universitets forskning i biobanker. Detta sker genom
nätverksbyggande, deltagande i olika biobanksorganisationer samt genom stöd till och
samarbete med forskningsmiljöer som möjliggör nya framåtsyftande biobanksprojekt.
EBF koordinerar uttag av registerdata och prover från främst Northern Sweden Health
and Disease Study, NSHDS.
Koordination av uttag från andra forskningsprovsamlingar kan ingå i enhetens uppdrag
efter beslut av föreståndare.
EBF organiserar expertgrupper för vetenskaplig bedömning av projekt där forskare vill ha
tillgång till prover eller data ur de aktuella forskningsprovsamlingarna.
EBF fungerar som kompetensresurs för rådgivning och praktisk hjälp gällande
formaliafrågor (registerjuridik, etikansökningar, framtagning av för
forskningshuvudmannen nödvändiga formella dokument, GDPR-anpassning etc). Detta
gäller såväl för arbete med de samlingar EBF koordinerar uttag från, som i andra
sammanhang.
EBF upprätthåller nätverk för biobanks- och registerforskare, däribland Register- och
biobankskonsortiet och Biobanksforumet, och stimulerar forskningskoordinatorernas
aktiviteter.
EBF har ett nära samarbete med de verksamheter inom landstinget i Västerbotten som
arbetar med biobank och berörda register.

3.10. Uppföljning
Verksamheten följs upp i årlig verksamhetsberättelse.

