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Medlem av Rådgivende utvalg for bioingeniører innen forskning



Hovedmomenter
► eBiobank (Labware)

► Kvalitets og koblingsregister (Medinsight)

https://www.ous-research.no/home/medinsight

e-post: oushfpbmedinsight@ous-hf.no.

https://www.ous-research.no/home/medinsight
mailto:oushfpbmedinsight@ous-hf.no


► Innhenting av prøver og drift av biobank er sentralt ved 
nesten alle laboratorier og forskningsprosjekter.

► Analog oversikt vs. digitale oversikt
• Innebærer å gå fra mapper eller excelark til digitale 
databaser

•Dette åpner opp for ikke personavhengige løsninger - og 
som varer

► I eBiobanken ligger prøvene avidentifisert, mens Medinsight
oppbevarer kodenøkkelen. Dette sikrer pasientenes 
anonymitet og prøvenes sporbarhet

eBiobank
Registrering av 
forskningsprøver 
i et sporingssystem

Kvalitet- og 
koblingsregister

Dataflyt 
«Trust Your Data»



About
► “Implementation of a Web-based 

Sample Information and Tracking 
System for Patient Based 
Biobanks”

Goal
► “Create research friendly IT 

infrastructure–Tracking system 
for biological material”

eBiobank



► Manuelle, analoge løsninger med 
merkelappsystemer

► Forskjellig system for hver enkelt 
biobank

► Gir lite oversikt over lokalisasjon av 
prøver  meget personavhengig

► Ingen prøvehistorikk

► Mindre sikkert personvern

Biobank før – BORT - VEKK



► Sikker lagring av biobank data
► Sikkert personvern
► God oversikt over lokalisasjon 

av prøver
► Ikke personavhengig - et felles 

system 
► Informasjon om prøvens 

historikk
► Mulighet for enkel kobling til 

kliniske data

Biobank nå (eBiobank)



eBiobank sporer prøvene i forskningsbiobanken

► Vil vekk fra excel lister og manuell merking av prøverør

► Få bedre oversikt over innsamlet materiale

► eBiobank hjelper deg å spore prøvene i forskningsbiobanken din

► eBiobank er et godkjent IT system for sporing av biobankprøver. Enten du har en 
generell eller spesifikk forskningsbiobank kan eBiobank hjelpe deg å 
standardisere innregistrering, få oversikt over prøvene, og raskt finne prøver for 
uttak til forskningsprosjekt.

► eBiobank gir deg fleksibel etikettedesign og donor ID-tildeling. Hver enkelt 
forsknings biobank har mulighet til å lage egne prøvepakker, som standardiserer 
og effektiviserer innregistreringen.



► Hver biobank etableres enkeltvis  

► Brukerne ser kun den/de biobanker 
man har tillatelse til å se.

► Sensitive opplysninger krypteres i 
programmet, og man forholder seg til 
avidentifiserte donor-løpenummer. 

► Hver donor kan ha flere prøver 
tilknyttet seg, og prøvene får unike 
prøvenummer. 

► Det kan registreres en rekke variabler 
pr prøve, eksempelvis dato, 
prøvetype, tilsetningsstoffer, 
prosesseringsmetode med mer……….

Etablering av eBiobank



► Biobanken registreres og REK 
godkjenning eller andre formalia må 
være I orden

► Oppretter bruker-ID 
► Donor ID og prøvemateriale
► Prøven registres og får et unikt 

labnummer
► Kvalitet parameter registreres
► Lagring og  uttak av prøver (lager 

“handleliste”)
► Holder oversikt over informert samtykke

►100% web-basert

Biobank system
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AKTUELT USTYR VED BRUK AV eBiobank 

Ulike etiketter

Etikettprinter

Ulike skannere



Registrering av forskningsprøver i sporingssystemet 
eBiobank - Arbeidsflyt



Registrere prøver



Ny prøve i eBiobanken blir registrert



Ulik 
informasjon 
om den 
enkelte prøve i 
eBiobank 
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Forklarende tekst



Prøver plassert i en Nunc esker f. eks 9 x 9 



Storage location



Storage location 
«The naked truth»



Storage location manager



Kvalitet og koblingsregister

https://www.ous-research.no/home/medinsight
e-post: oushfpbmedinsight@ous-hf.no

https://www.ous-research.no/home/medinsight
mailto:oushfpbmedinsight@ous-hf.no
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Koblingsregister/
nøkkel
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Koblingsregister/nøkkel

23



Kvalitetsregister
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Dataflyt ved OUS med bruk av Medinsight

► Manuell koding av kliniske data
• Informasjon som ikke finnes i strukturert form kodes 
manuelt i det enkelte register

► Tilpasset hver enkelt kliniker/forsker.
► Analyser data og se kvalitetsmål og resultater

•Rapportmodulen i Medinsight kan brukes til å analysere data 
i registret, samt eksportere data til andre registre og 
statistikkprogrammer.

► Unngå dobbeltregistrering
► Overføre data til nasjonale og internasjonale registre

•F.eks bidrar Medinsight til overføring av kreftmeldinger til 
kreftregistret.
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Kvalitetsregister



Kvalitetsregister:
Et registerverktøy for håndtering av strukturert informasjon til 
bruk i forskning og kvalitetsforbedring av pasientbehandling
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https://medinsight.no/home/medinsight/home/18980
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Koblingsnøkkel

I fremtiden er det mål om direkte kommunikasjon

eBiobank Medinsight



nito.no twitter.com/nitonorge facebook.com/NITONorge

Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo

Takk for oppmerksomheten!
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