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Finlands hematologiska register och biobank – FHRB-biobank 

 

Bästa patient 

Vi ber om Er tillåtelse att överföra era prover och era vårduppgifter till biobanken, de provtagningar som 

hänför sig till överföringen och att kombinera uppgifterna i patientjournalerna, på det sätt som nämns i detta 

meddelande.  Uppgifterna samlas in och lagras, på ett sådant sätt att Er intimitet bevaras.  

Det är helt frivilligt för Er att överlämna prover och information, ni kan neka till det om ni vill. Ni har även 

rätt att i ett senare skede, ångra ert samtycke eller begränsa det. Att överlämna proverna och information eller 

att neka till det, påverkar inte er behandling ni får. Biobank verksamheten baserar sig på Biobanklagen 

(30.11.2012/688), som trätt i kraft 01.09.2013. 

 

Vad är en biobank? 

Med en biobank menas en bedrivare som upprätthåller en biobank enhet, för insamling och lagring av prover 

och vari det förvaras tillhörande uppgifter för framtida bionbankundersökningar.   

Med biobankundersökningar menas undersökningar, som använder sig av de lagrade biobanksproverna och 

tillhörande uppgifter och vars syfte är att främja hälsa, förstå sjukdomsmekanismerna, eller utveckla 

produkter eller vårdpraxis som används inom hälso- och sjukvården.  

 

FHRB-biobankens bakgrund  

Behandlingen av blodsjukdomar utvecklas endast genom långsiktig grundlig undersökning och klinisk 

undersökning. Under de senaste åren har det framkommit väsentlig tilläggsinformation och hur 

blodsjukdomarna uppkommer, genom att kartlägga t.ex. människornas god- och elakartade cellärftligheter, 

arvsmassa.  

 

Det är uppenbart att med hjälp av nya undersökningsmetoder, kan vi förbättra blodsjukdomarnas diagnostik 

och behandling, då allt fler patienter skulle kunna få en mer effektiv, målinriktad behandling som anpassas 

till individen. För att undersökningsresultaten så snabbt som möjligt skulle kunna tillämpas i vården av 

blodsjukdomar, bör undersökningsproverna som samlas in, vara vävnader från patienterna, (blod och 

benmärg), till proverna borde också ett omfattande register med uppgifter om sjukdomarna bifogas, samt 

behandlingarna. Det behövs också nationella och internationella nätverk mellan de enheter som sköter om 

patienterna och grundundersökningsenheterna. 

 

FHRB-biobankens mål 

FHRB-biobankens mål är att systematiskt samla in blod- och benmärgsprov av patienter i Finland som lider 

av blodsjukdomar. De insamlade proverna lagras i en hög kvalitativ biobank och tillhörande kliniska 

uppgifter (t.ex. behandlingar och deras inverkan) lagras i registret. De insamlade proverna i biobanken och 

de kliniska uppgifterna i registret erbjuds för forskarnas behov, för olika undersökningsprojekt, som FHRB-

biobankens ledningsgrupp har godkänt. Ytterligare information kan också hittas på Internet på adressen 

www.hematologinenbiopankki.fi. 

 

 

 

http://www.hematologinenbiopankki.fi/
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FHRB-biobankens undersökningsområde 

FHRB-biobankens undersökningsområde är förebyggning av hematologiska sjukdomar, diagnostik, 

behandling och uppföljning. FHRB är en skapad infrastruktur för kommande undersökningsbehov inom 

hematologiområdet och gynnar biobankprovernas undersökningar inom detta undersökningsområde.   

Proverna och uppgifterna överlåts till undersökningar, vars syfte är att utveckla nya metoder för diagnostiken 

av blodsjukdomar och behandlingen av dessa sjukdomar samt att förbättra utsikten för patienterna som lider 

av blodsjukdomar. När era prov och information samlas in, finns det inte ännu vetskap om 

undersökningsprojekten, men eventuella undersökningsområden är t.ex. förebyggning av sjukdomar och 

undersökningar om födelsemekanismerna och bedömning av kvaliteten på vården. FHRB-biobanken 

överlåter inte proverna till sådana undersökningar, som inte är i enlighet med FHRB-biobankens 

undersökningsområden. 

 

FHRB-biobanken informerar om sina undersökningsprojekt på sin webbplats, på adressen 

www.hematologinenbiopankki.fi och ni får med en separat begäran, information om undersökningsprojektet 

av bionbankens ansvarsperson (se uppgifter nedan), där era prov kommer att användas. Ni får informationen 

kostnadsfritt. 

 

För att de utvecklade metoderna skall fås så brett som möjligt i användning, kan de insamlade proverna och 

uppgifterna också användas av internationella forskargrupper samt i samarbete med kommersiella företag 

och produktutveckling. 

 

Provtagning 

Provtagning och insamling till FHRB-biobanken kräver provgivarens samtycke. De prov som beskrivs i det 

här meddelandet, tas i samband med ett vanlig behandlingsrelaterat sjukhusbesök i provtagningsrummet. 

 

Lagring av prover 

De insamlade proverna för FHRB-biobanken, som samlas in för undersökningen, bearbetas till en användbar 

form av Finlands Röda Kors (FRK) Blodtjänst. Proverna förvaras vid Suomen molekyylilääketieteen 

instituutti (FIMM), som är Helsingfors universitets, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts, Institutet för 

hälsa och välfärd samt Affärsverket av Teknologi, VTT´s, gemensamma forskningsinstitut. Proverna 

förvaras i en modern och säker provlagringsenhet. En utbildad personal ansvarar för proverna och provernas 

överlåtning till olika undersökningar. Provernas och uppgifternas lagringsbehov utvärderas minst vart 10 år. 

Målet är att biobanksproven lagras permanent om inte den undersökta annullerar sitt samtycke (se. nedan för 

mera detaljer). 

 
Insamling av uppgifter och lovkrävande användning  

Insamling av information och registrering, förutsätter samtycke. I FHRB-biobanken samlas information om 

t.ex. registrerade sjukdomar från olika sjukhus patientjournaler. Det innebär all registrerad information om 

personen i biobanken, numerisk eller textinformation om sjukdomen, undersökningar och behandlingar, 

inklusive laboratorieprov och röntgenresultat, samt de behandlingar som gjorts och deras resultat. Dessutom 

kan de insamlande proverna i biobanken kombineras med information från nationella social- och 

hälsovårdsregister, såsom Institutet för hälsa och välfärd, THL:s lagstadgade register (t.ex.. 

vårdanmälningsregistret, cancerregistret), Statistikcentralen (t.ex. dödsorsaksstatistik), Folkpensionsanstalten 
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(t.ex. läkemedlens specialersättningsregister) samt Arbetshälsoinstitutets register (t.ex.. 

biologiska exponeringsmätningsregister) eller från en annan biobank, om det är relevant för 

biobankundersökningen. 

I de sparade uppgifterna ingår också personbeteckningen. Personbeteckningen är endast synlig för den 

person som ansvarar för biobanken, för Finlands Röda Kors Blodtjänsts personal som hanterar proven, samt 

för vårdenheten. Att personbeteckningen ingår, säkerställer införlivandet av den registrerades 

identifieringsinformation och möjliggör komplettering av diagnosen, behandlingarna och uppföljningen, 

samt ytterligare provtagningar vid olika stadier av sjukdomen. Forskningspersonalen och läkare som sköter 

om och undersöker hematologiska sjukdomar kan bläddra bland de registrerade uppgifterna, uppgifterna syns 

utan personbeteckning för dem (till exempel: "man, född 1954, kronisk lymfatisk leukemi"). 

För att skydda de registrerade uppgifterna i FHRB-biobanken, krävs det ett användarnamn och lösenord för 

att komma åt databasen, samt en separat inloggnings- id. Dessutom sparas det en logguppgift om 

användningen av filen, med hjälp av logguppgiften kan de som använt registret identifieras. Inmatningen av 

uppgifterna och sökningen sker över en säker anslutning. Datasekretessförklaringen finns uppdaterad till 

påseende för er vid er vårdplats, och den kan levereras till er om ni så vill. 

 

Om FHRB- biobankens användning för undersökningsändamål besluts projektvis av ledningsgruppen. 

Ledningsgruppen består av representanter från Finlands hematologiförening, patientorganisationer (via 

Cancer patienterna i Finland), FIMM, Finlands Röda Kors Blodtjänst och sjukvårdsdistrikten. De godkända 

forskningsprojektens mål skall vara i enlighet med detta meddelande och forskarna måste binda sig till 

verksamheten enligt samtycke. Ni ombeds inte mer att ge ert samtycke till varje enskilt 

undersökningsprojekt, FHRB-biobanken informerar på adressen www.hematologinenbiopankki.fi, om de 

undersökningar där proverna kommer att användas.  Ni får också information om de undersökningar där era 

prov kommer att användas, genom att skicka en skriftlig begäran om upplysningar till den som ansvarar för 

biobanken. 

 

Äganderätt till proverna 
Ägare till de sparade proverna och uppgifterna om er är FHRB-biobanken. Ägare till FHRB-biobanken är 

Finland hematologiförening, Finlands Röda Kors Blodtjänst och Suomen molekyylilääketieteen instituutti. 

 

FHRB- biobankens genomförande av prover ur givarens synvinkel 

För FHRB-biobanken begärs samtycke av alla, som konstaterats ha någonslags blodbildande vävnad eller 

lymfsjukdom eller ärftlig eller förvärvad blodkoagulerings eller immunologisk störning som förknippas med 

sjukdomen. Från de som gett sitt samtycke, samlas det in benmärg och blodprover enligt följande: tidpunkten 

för diagnosen, vid sjukdomens kontrollstadie (inga detekterbara tecken på sjukdomen), och vid sjukdomens 

eventuella återfall. Proverna tas i samband med behandlingarnas provtagningar av varje provgivares 

vårdansvariga sjukhus. Ytterligare provtagningar hör inte till den här biobankundersökningen. Det totala 

antalet prov per provtagningsgång är maximalt 30 ml benmärg och 50 ml blod (venpunktion) per 

provtagningsgång och under hela biobankundersökningen, maximalt 90 ml benmärg och 150 ml blod. Prov 

insamlingen och bearbetningen sker på ett standardiserat sätt, koncentrerat och på samma sätt på alla 

sjukhus, så att kvaliteten på de insamlade proverna är så bra som möjligt. Från proverna separeras serum, 

plasma och celler, som fryses in i små portioner. Från en del av provgivarna tas det också två små 4 mm 

hudbiopsibitar under lokalbedövning, för att undersöka den medfödda genetiska orsaken.  

 

Provgivarens rätt att få uppgifter  

Ni har rätt att få information om de undersökningar där era prov används, genom att skicka en skriftlig 

begäran om upplysningar till biobankens kontaktperson. Biobanken tar inte betalt för att ge informationen till 

er.   

http://www.hematologinenbiopankki.fi/
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I samband med biobankundersökningen kan det avslöjas oväntade, kliniskt signifikanta 

upptäckter, till exempel en viss sjukdom eller en sjukdom som beror på en genetisk defekt. Denna 

information kan vara överraskande och orsaka förvirring eller ångest. 

 

Ni kan skriftligen be om de provuppgifter som berör ert hälsotillstånd. När uppgifterna som hänför sig till ert 

prov ges åt er, erbjuds ni möjlighet att få en rapport om relevansen för informationen. För utredningen av 

informationen, uppbärs en avgift, som motsvarar högst de kostnader som uppkommit för 

informationsgivningen. Dessutom ges information och utredningar som berör hälsotillståndet, i sådana fall, 

som upptäcks i samband med biobankundersökningen, en kliniskt signifikant upptäckt, den observerade 

sjukdomsrisken är betydande, och det finns en effektiv behandling för sjukdomen eller det går att ingripa i 

förebyggande syfte. För den exakta diagnosen vid en märkbar klinisk, upptäckt, styrs provgivaren till hälso- 

och sjukvårdstjänsternas kretsar, för vård och en uppskattning av sjukdomen och om det är nödvändigt till 

genetisk rådgivning. 

 

Ni har rätt till att neka att ta emot information om er hälsa, och ni kan uttrycka er önskan om detta, genom att 

svara på en separat fråga gällande kontaktbegäran på samtyckesblanketten. 

 

Provgivarens möjlighet att ångra sitt samtycke, ändra eller begränsa den  

Ni har när som helst rätt ångra ert samtycke eller begränsa det genom att skriftligen meddela ert beslut till 

biobankens ansvarsperson. Efter detta, används inte era prov och de uppgifter som hänför sig till dem, 

överlåts inte heller till undersökningar, eller de används och överlåts i enlighet med det begränsade 

medgivandet. På grund av informationssystemets tekniska begränsningar, kan inte FHRB-biobanken i alla 

fall garantera, att era prover och er information är tillgängliga precis enligt era begränsningar, och i sådana 

fall kan proven och uppgifterna behövas tas bort helt. 

 

Innan er annullering anlänt, kan de forskningsresultat som framgått av proverna och uppgifterna, information 

som hänför sig till dessa resultat, liksom den information som framkommit av proven och uppgifterna, 

användas för undersökningar, enligt gällande lagstiftning. 

 

Biobankverksamhetens risker 

Med hjälp av biobanken samlas det in undersökningsmaterial och information, som för närvarande är 

otillräckligt tillgängligt. FHRB-biobanken kommer att vara en nyckelfaktor i utvecklingen av behandlingar 

för blodsjukdomar. Blodsjukdomarna är individuellt sällsynta sjukdomar, och all information som fås av 

varje undersökt människa är värdefull. Undersökningen gynnar kanske inte er, men det har en betydande 

inverkan för patienter som lider av samma sjukdom, och för vården av de som allmänt lider av 

blodsjukdomar inom framtiden. Överlåtandet av prov till FHRB-biobanken kommer inte att orsaka er extra 

kostnader. 

 

Provöverlåtandet till FHRB-biobanken orsakar er bara små besvär, som uppkommer vid insamlingstiden  och 

ansträngningen vid tilläggsproven. För överlämnandet av proven till biobanken krävs inga ytterligare 

provtagningsgånger, de insamlade proven medför en liten risk, som kan jämföras med ett rutinmässigt 

laboratorieprov, när det gäller insamlingen av blod- och benmärgsmängden. Provtagningen vid hudbiopsi 

kan förorsaka smärta trots bedövningen, och den tillför en låg risk för infektion. Provtagningsstället vid 

hudbiopsi kan också få ett bestående ärr. Sjukhusets patientförsäkring garanterar försäkringsskyddet. 
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Undersökningens natur som hänför sig till ärftlighet  

De undersökningar som baserar sig FHRB-biobankens prover och information kan omfatta ärftlighets- 

utredningar. Utredning av de ärftliga faktorerna, kan berätta om de faktorer som påverkar ert framtida 

hälsotillstånd och ibland även egenskaperna hos din släkt. Dessutom kan era prover som överlåtits till 

biobank undersökningen, kombineras med information om er ärftlighet, om det finns tillgång till ert 

jämförelseprov. 

 

FHRB-biobanken syftar dock med alla medel, att minimera de genetiska faktorernas undersökningsrisker, 

genom att dra nytta av strikta dataskyddsbestämmelser och genom att strikt följa målen för projektet och de 

etiska principerna. Det är också möjligt att det kan hittas andra än icke-blodrelaterade anomalier, och ni kan 

på samtyckesblanketten anmäla, om ni vill bli informerade om dessa anomalier. 

 

Sammandrag 

Överlåtande av proverna till FHRB-biobanken är frivilligt och baserar sig på givarens samtycke och nekar ni 

att delta, påverkar det inte på något sätt någon behandling. Samtycket kan också avbrytas eller begränsas när 

som helst utan att ni behöver ange något skäl. I detta fall avslutas uppgifternas registrering och 

provtagningarna avslutas, personuppgifter tas bort, och proverna överlämnas inte mer till fortsatta 

undersökningar. De redan sparade registeruppgifterna kan inte av undersökningsmässiga skäl tas bort, och 

inte heller de prov som redan överlåtis för undersökningsbruk. De lagrade uppgifterna motsvarar uppgifterna 

i patientjournalerna, så rättelserna görs enligt korrigeringsrättigheterna i registret.  

Med hjälp av FHRB-biobanken, siktar vi på att förbättra vårdresultaten för de som insjuknat i blodsjukdomar 

både på kort och lång sikt. 

 

Vi svarar gärna på frågor som hänför sig till FHRB biobanken. Ytterligare information hittar ni också på 

Internet på adressen www.hematologinenbiopankki.fi. 

 

Högaktningsfullt, på uppdrag av FHRB-biobanken, 

 

Kimmo Porkka 

Professor, överläkare 

ansvarsperson för FHRB-

biobanken 

HNS Hematologiska 

polikliniken 

Tel. 09-471 72338 

kimmo.porkka@hus.fi 

Tiina Wahlfors 

FD, dos., utvecklingschef, 

reserverperson för  FHRB-

biobankens ansvarsperson 

FRK Blodtjänst 

Tel. 029 300 1023 

tiina.wahlfors@veripalvelu.fi 

  

Kontaktuppgifter till FHRB-biobanken: 

Adress:   Finlands Röda Kors Blodtjänst 

  Stenhagsvägen 7 

  00310 Helsingfors 

Kontaktpersonens namn:  Tiina Wahlfors 

E-postadress:   tiina.wahlfors@veripalvelu.fi 

 

mailto:tiina.wahlfors@veripalvelu.fi


INFORMATION OM PROVGIVAREN OCH SAMTYCKE  

Version 1.0 

26.2.2015 

 

 

 

6 

SAMTYCKE – Finlands hematologiska register och biobank - FHRB 

 

Samtycket gäller 

- i samband sjukdomsdiagnostiken, behandlingen eller uppföljningen tagna 
prover eller prover som kommer att tas i framtiden, samt 
- person- och hälsouppgifter relaterade till prover, och anslutna till prover  

 
Jag har bekantat mig med och förstått infobrevets innehåll som berättar om 

FHRB-biobankens undersökningens natur samt eventuella nackdelar. Jag har 
fått tillräckliga svar på alla mina frågor gällande biobanken. 
 

Jag har haft tillräckligt med tid för att överväga om mina prover och uppgifter skall 
överlåtas till biobanken och jag harr frivilligt gått med på det. Jag förstår att de prover 

och uppgifter som jag överlåter till biobanken inte påverkar den behandling jag får. 
Jag kan annullera eller begränsa mitt samtycke när som helst utan att det påverkar 
min vård senare. Jag är medveten om att min annullering, att de uppgifter och den 

information som jag redan överlåtit, kommer delvis att användas till 
undersökningarna. Jag förpliktar FHRB-biobankens ansvarspersoner att ansvara för att 

säkerhetskraven för provlagringarna uppfylls.  

 

Uppgifterna gavs av: ________________________Datum:_____________________ 

 

Jag har lov till, att  

 

1) I samband med provtagningarna som hänför sig till vården, får det tas blod- 

och benmärgsprov av mig, samt hudbiopsi, de kan lagras i biobanken och 
användas för biobankundersökningar   

2) mina uppgifter och prov får utlämnas till både nationella och internationella 

forsknings- och utvecklingsprojekt i kodad form utan min 
personidentifieringsinformation 

3) det är tillåtet att samla in uppgifter från mina patientjournaler till FHRB-
biobankens register av de personer som har rätt till det 
4) den insamlade informationen kan kombineras med mina prover och användas i 

biobankundersökningar 
5) mina personuppgifter och information kan kombineras med andra uppgifter från 

andra register, om uppgifterna berör min hälsa.  
 

□ ja   □ nej 

 

□ ja, uteslutna punkter:  

 

___________________________________________________________ 
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Ni kan kontakta mig gällande nödvändiga ytterligare prover och undersökningar, om 
detta samtycke inte berör dem. Jag avväger att delta i dessa undersökningar, varje 

undersökning skilt.   

□ ja   □ nej 

 

Jag önskar bli informerad via min behandlingsenhet, eller via den person som 
ansvarar för biobanken, om det i  mina prov och / eller i mina uppgifter som används i 

undersökningen, framkommer anmärkningsvärda upptäckter hälsomässigt sett. 

□ ja   □ nej 

 

 

 

   
_________________ _____________________________________ 
Datum Underskrift 
 

 _____________________________________ 

 Namnförtydligande 

  

 _____________________________________

 Personbeteckning 

  

 _____________________________________ 

 

 _____________________________________ 

 Adress 

  

Samtycket mottaget: 

 

Underskrift:____________________________ Datum:____________________ 

 

Den ursprungliga undertecknade samtyckes blanketten och en kopia på 
givarinformationen blir i biobankens arkiv. Givarinformationen och en kopia på den 

undertecknade samtyckes blankett ges till provgivaren. 
 


