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“Finlands National Patient Archive – Kanta – covers

already 80 % of the population.” / autumn 2015

Varför Finland?
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“Tissue specimens have been collected since the 1930s 
and have been linked to digital data since the 1980s.”

Varför Finland?
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CASE

Finnish people & participating
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Bio bank Finland

• Åbo och Helsingsfors universitets sjukhus.

• Ca 2 500 000 invånare

• Nu planerar övriga tre universitetssjukhus anslutit sig till samma 
biobank.
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Bio bank Finland

Varje patient i sekundär/tertiär sjukvård som söker/remitteras får 
frågan:

‐Får vi ta ett blodprov till vår biobank och samköra eventuella fynd i 
samband med din utredning/behandling av sjukdom/besvär ?

‐Får vi komma tillbaka till dig om vi planerar forskning eller deltagande i 
en klinisk studie ?
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Biobankens prover samlas in i samband med normal 

hälsovård och medicinska undersökningar.

Proverna förvaras på biobanken tills de behövs i någon 

studie. Proverna lämnas alltid till ut till forskning kodade så 

att man inte kan identifiera någon enskild person.
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Biobankernas mål är att utveckla nya behandlingsmetoder 

och främja folkhälsan genom medicinsk forskning.

Genom att kombinera biologisk data från provsamlingarna 

och uppgifter om hälsotillståndet är det lättare att förstå 

uppkomsten av sjukdomar och behandla dem.

…bidra till forskningen…

Tillgång till nya forskningsrön….

Möjlighet att hjälpa andra människor…
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Det är frivilligt att överlämna prov.

Biobanken har inget eget ställe för insamling av prover 

utan proverna tas av patienterna i samarbete med 

sjukhuset där de behandlas.
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Vi ber om ert samtycke till att förvara ett prov och 

relaterade uppgifter på Auria Biobank samt använda dem i 

biobanksforskning.

Samtycket är helt frivilligt och det är möjligt att vägra eller 

ge ett begränsat samtycke. Det är möjligt att senare ändra 

eller återkalla samtycket när som helst utan att uppge 

någon orsak.

Provgivaren behöver inte genomgå några extra 

procedurer utan proven inhämtas i samband med 

vårdåtgärder.

Prov och uppgifter kan även inhämtas i samband med 

medicinska studier och från befintliga prov- och 

uppgiftsarkiv samt register.

…utvärderas vart femte år.
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Jag ger mitt samtycke frivilligt och vet att jag kan vägra. 

Jag kan senare ändra och återkalla mitt samtycke när som 

helst utan att meddela någon orsak och utan negativa 

konsekvenser.
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Alla mina vävnads- och laboratorieprover (till exempel 

blod, celler, sekret etc.) som tagits eller kommer att tas i 

samband med diagnostisering, medicinska 

undersökningar, behandling av sjukdomar eller uppföljning 

av vården samt person- och hälsouppgifter som anknyter 

till ovannämnda prover

…samlas, förvaras…

…lämnar ut mina prover och uppgifter till nationell eller 

internationell biobanksforskning…

…provtagning och överföring av prover till biobanken 

bifogar information om min hälsa…

Man kombinerar mina prover och uppgifter…
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Finlandsmodellen - sammanfattning

• Alla tillfrågas om deltagande i både biobank och kliniska 
prövningar

• Bra och tydlig information

• Enkel ”informed consent” med möjlighet till utvidgad användning

• Enkel och tydligt formulär om man ändrar sig
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CASE

Digital Health Hub isaacus 2017
Combining Data from Different Sources

Example of data sources

Modified from: Frost & Sullivan
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SITRA en “Digital Health HUB”

• En ny gruppering som skapat en ”digital portal” för att samla in 
och sammanställa befintlig data kopplat till ”well being”. Samlar 
data från friska individer och ska senare kopplas till den finska 
biobanken

• Statlig finansiering (ffa Nokia pengar) 
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Finland – “Healthy bio bank” concept
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http://www.biopankki.fi/sv/suomalaiset-biopankit/

http://www.biopankki.fi/sv/suomalaiset-biopankit/
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