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Uppföljning av tidigare skrivelser angående 

hanteringen av biobanksärenden i Region 

Skåne 
Lif vill med denna skrivelse återaktualisera tidigare skrivelser från Lif till Jesper Peterson, 

forskningschef Region Skåne samt Stefan Jovinge, forsknings- och undervisningschef Skånes 

universitetssjukvård, daterade 15 februari samt 14 september 2022, avseende hanteringen av 

biobanksärenden i regionen.  

Goda förutsättningar för genomförande av kliniska läkemedelsprövningar och särskilt 

företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar är för Lif ett högt prioriterat område. I 

regeringens Life Science-strategi pekas också företagsinitierade kliniska prövningar ut som en 

prioriterad fråga med en specifik målsättning om att öka antalet sådana prövningar. Lif välkomnar 

därför den strategiska satsning Region Skåne nu gör för att stärka regionens förutsättningar för 

att attrahera och genomföra fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar och ambitionen 

att öka antalet företagsinitierade kliniska prövningar med 10% per år fram till 2025. Vi vill därför 

poängtera vikten av att inom ramen för denna satsning säkerställa att samtliga delar i systemet 

runt kliniska läkemedelsprövningar fungerar för att regionen ska nå de högt ställda 

målsättningarna. En särskilt viktig faktor i genomförandet av kliniska läkemedelsprövningar är 

tillgång till en effektiv och förutsägbar biobanksinfrastruktur.  

Med anledning av de bekymmersamma signaler Lif mottagit från våra medlemsföretag angående 

brister i biobanksinfrastrukturen i Region Skåne vill vi genom denna skrivelse återigen belysa 

konsekvenserna och effekterna av en ineffektiv biobanksinfrastruktur för genomförandet av 

kliniska läkemedelsprövningar. Med nu rådande situation i hanteringen av biobanksärenden i 

regionen finns en betydande risk att regionen går miste om prövningar planerade att genomföras 

inom regionen och att tilltänkta investeringar från läkemedelsföretagen i stället förläggs utanför 

Sverige. Genom att säkerställa adekvata resurser och en ändamålsenlig organisation för 

biobanksinfrastrukturen ges också förutsättningar för Region Skåne att fortsatt vara en attraktiv 

partner för de forskande läkemedelsföretagen i genomförandet av kliniska läkemedels-

prövningar. 
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Vi har noterat att regionen under tid vidtagit åtgärder för att adressera de utmaningar som Lif 

pekat på inom biobanksområdet, vilket är mycket välkommet, och vi kan konstatera att 

åtgärderna också har haft positiv effekt i termer av kortare handläggningstider under hösten 

2022. Lif har nu dock återigen mottagit signaler från våra medlemsföretag att handläggningstiden 

ökar. Det finns fortsatt betydande utmaningar för forskande läkemedelsföretag när det gäller 

handläggningen av biobanksärenden i regionen vilket påverkar förutsättningarna för 

genomförande av företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar negativt. Lif vill därför 

uppmuntra regionen att fortsätta det dedikerade arbete som nu har inletts för att skapa goda 

förutsättningar för en effektiv och förutsägbar biobankshantering. 

Vi bistår gärna med mer detaljerade underlag vid behov och finns tillgängliga för dialog kring 

denna för våra medlemmar mycket viktiga fråga för att ytterligare belysa utmaningar och hinder 

avseende hanteringen av biobanksärenden. 

Med vänlig hälsning  
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