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Uppdragsbeskrivning Sjukvårdsregionalt biobankscentrum 
(RBC)  
 
Regionalt biobankscentrum, RBC, är ett sjukvårdsregionalt service- och kunskapscentrum 
för alla verksamheter berörda av biobankslagen. Det finns ett RBC i varje sjukvårdsregion.  
 

Uppdrag  
Regionalt biobankscentrum ska 

• Planera RBC:s verksamhet. 
• Leda och verkställa det sjukvårdsregionala biobanksrådets arbete med 

framtagande av gemensamma riktlinjer för att samordna tillämpningen av 
biobankslagen inom sjukvård och forskning. 

• Leda/sammankalla och verkställa det sjukvårdsregionala biobanksrådets arbete 
med framtagande av plan för gemensam infrastruktur för forskning. 

• Rapportera till samverkansnämnd och efter beslut hänskjuta beslutsärenden dit. 
• Vid behov samarbeta med andra sjukvårdsregionala funktioner. 

• Medverka i Nationella samarbeten 

• Ansvara för sjukvårdsregionens del av Svenska biobanksregistret (SBR) 

• Vara service- och kompetenscentrum inom biobanksområdet 

• Stödja arbetet med sjukvårdsregional infrastruktur för forskning 
 

Organisation och resurser 
Sjukvårdsregionalt biobankscentrum är en gemensamt finansierad verksamhet inom 
Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige. RBC finns organisatoriskt inom 
Regionalt cancercentrum (RCC) Uppsala Örebro verksamhet. Region Uppsala är 
värdregion på uppdrag av Samverkansnämnden.  
 
Biobankslagen och därmed RBC:s verksamhet omfattar inte bara cancerprov och det 
finns en lokal, regional och nationell struktur och verksamhet för biobanksfrågor. Därför 
är det en uppdelning av verksamheterna mellan RCC och RBC. Detta innefattar bland 
annat att RBC har ett eget namn, en egen hemsida och en egen organisations- och 
samarbetsstruktur lokalt, sjukvårdsregionalt och nationellt. RCC utser chef för RBC.  
 
Styrning av RBC:s verksamhet sker av RBC-chef i samråd med sjukvårdsregionalt 
biobanksråd och i enlighet med nationella överenskommelser och riktlinjer på 
biobanksområdet samt i samråd med RCC verksamhetschef. Sjukvårdsregionalt 
biobanksråd består av regionernas biobankssamordnare och leds av RBC-chef. 
Chef för RBC rapporterar till verksamhetschef RCC och vid behov till 
Samverkansnämndens ledningsgrupp.  
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Budget 
RBC utarbetar tillsammans med RCC årligen ett budgetförslag till styrgruppen som 
presenteras för Samverkansnämndens ledningsgrupp för senare fastställande i 
Samverkansnämnden.  
 
Verksamhetsplan och rapportering 
RBC ska årligen upprätta verksamhetsplan för det kommande året och redovisa det 
gångna årets verksamhet i form av en verksamhetsrapport.  Rapport och plan lämnas till 
Samverkansnämndens kansli senast 28 februari. 
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