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Svenska biobanksregistret - Beskrivning och 
tjänstespecifika villkor 

 

1. INLEDNING 

Kundens beställning av Tjänsten, regleras av det Avtal om Kundens användning av 
Ineras Tjänster (”Avtalet”) som Kunden tecknat med Inera. Svenska biobanksregistret - 
Beskrivning och tjänstespecifika villkor utgör en unik del av Avtalet. För Avtalets övriga 
dokument se www.inera.se.   

 

2. BAKGRUND 

Inera tillhandahåller Tjänsten för att underlätta hanteringen av biobanksprover för 
Kunder som är sjukvårdshuvudmän och som dessutom är biobankshuvudmän. 

Tjänsten utgörs av ett verksamhetsstöd som används av Kundens biobanker och 
innehåller ett samlat register för samtliga Kunders sparade biobanksprover. 

Kunden är vårdgivare och bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården. Kunden 
önskar ansluta till och nyttja Tjänsten i enlighet med vad som framgår av Avtalet. 

 

3. REFERENSER 

Källa Beskrivning 

www.inera.se  Information om tjänster och funktioner 
som tillhandahålls av Inera.  

www.riksdagen.se  Information om för Tjänsten relevanta 
lagrum. 

www.socialstyrelsen.se  Information om för Tjänsten relevanta 
förskrifter. 

 

4. TERMER OCH BEGREPP 

På www.inera.se förklaras termer och begrepp gemensamma för hela Inera. De 
kompletteras i Avtalet av avtalsdokumentet Definitioner. Termer och begrepp vilka är 
unika för Tjänsten beskrivs i detta avsnitt. 

 

http://www.inera.se/
http://www.inera.se/
http://www.riksdagen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.inera.se/
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Term Definition Förklaring 

Användare Den fysiska person 
som använder 
Tjänsten.  

De fysiska personerna är 
medarbetare hos Kunden eller hos 
Kundens personuppgiftsbiträde (till 
exempel regionala 
biobankscentrum) och innehar 
någon av rollerna samordnare av 
biobankregister, biobanksassistent 
samtyckeadministratör, biobanks-
/biobanksavdelningsadministratör 
eller provsamlingsadministratör. 

Manuellt 
menprövningsbeslut 

 

Beslut om 
utlämnande av 
uppgifter i Tjänsten 
som föregås av en 
manuell 
Menprövning.  

 

Menprövning Prövning om 
uppgifter som kan 
omfattas av sekretess 
kan lämnas ut. 

Prövning enligt 25 kap. 1 § 
offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400)  om uppgifterna som ska 
lämnas ut kan röjas utan att det är 
till men för den som uppgifterna 
rör eller dennes närstående. 

 

5. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN 

5.1 Övergripande beskrivning av Tjänsten 

Tjänsten består av Kundernas gemensamma register över biobanksprover från hälso- 
och sjukvården och uppfyller kraven för diarieföring som lagen (2002:297) om 
biobanker i hälso- och sjukvården m.m. anger. En Användare kan, på uppdrag av 
Kunden, som ombud administrativt och operativt hantera Tjänsten åt Kunden. 

 

5.2 Syfte 

Tjänstens syfte är att stödja Kunden vid administration av biobanker. 

 

5.3 Regelverk 

Inte tillämpligt. 
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5.4 Beroenden 

Inte tillämpligt.  

 

6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Tjänsten behandlar personuppgifter. Behandlingen regleras av SKR-koncernens 
personuppgiftsbiträdesavtal, Allmänna instruktioner och detta avtalsdokuments 
tjänstespecifika instruktioner, vilka är en del av Avtalet.  

Kunden ska, om den indirekt ansluter andra vårdgivare, följa anvisningarna i Allmänna 
villkor. 

 

6.1 Personuppgiftsbehandlingens förhållanden 

6.1.1 Föremålet för behandlingen 

Tjänsten. 

6.1.2 Behandlingens varaktighet 

Tills vidare. 

6.1.3 Behandlingens art 

Föra register över biobanksprover. 

6.1.4 Behandlingens ändamål 

Administrera information om vävnadsprov och biobanker för ändamålet hälso- och 
sjukvård samt forskning. 

6.1.5 Typ av personuppgifter 

• Patienter 
o Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress och adress) 
o Identifikationsuppgifter (förnamn och efternamn) 
o Identifikationsnummer (personnummer, samordningsnummer och 

reservnummer) 
o Uppgifter om hälsa (Prov-ID och anatomisk lokalisation). 

• Hälso- och sjukvårdspersonal 
o Kontaktuppgifter (e-postadress, organisation, adress och telefonnummer) 
o Identifikationsnummer (personnummer) 
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o Identifikationsuppgifter (förnamn och efternamn). 

 

6.1.6 Kategorier av registrerade personer 

• Patienter 

• Hälso- och sjukvårdspersonal. 

  

6.2 Tjänstespecifika instruktioner 

Inera ska vid behandling av Kundens personuppgifter iaktta följande tjänstespecifika 
instruktioner: 

1. Tillhandahålla funktionalitet för behörighetsbegränsning vid direktåtkomst.  

2. Säkerställa funktionalitet så att Kunden uppmärksammas på patienter som har 

skyddade personuppgifter. Funktionen ska tillhandahålla samma aktuella 

uppgifter som finns i Skatteverkets tjänst Navet. 

3. Visa, spåra och tills vidare lagra information om biobanksprov, vilken överförts 

från biobankshuvudmännens laboratorieinformationssystem (”LIS”) till Tjänsten.  

4. Tillhandahålla funktionalitet för administrativt stöd för följande ärenden och 

dokument: 

a) Administration av individers samtyckesärenden. 

b) Dokumentation av utlämnande av biobanksprov.  

5. Bevara invånares samtycken till bevarande av vävnadsprov samt dokumentation 

av utlämnade vävnadsprov. Uppgifterna ska bevaras tills vidare. 

6. Om tjänsten avslutas: 

a) Tillhandahålla funktionalitet för att överlämna information till Kunden. 

b) Radera information överlämnats till Kunden, dock inte tidigare än sex (6) 

månader efter överlämning. 

7. ANSLUTNING TILL INERAS TEKNISKA INFRASTRUKTUR  

7.1 Anslutning till Nationella tjänsteplattformen  

Inte tillämpligt. 

  

8. ÅTAGANDEN 

8.1 Kundens åtaganden 

 Kunden åtar sig 
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att vid var tidpunkt ha en utsedd kontaktperson, vilken är ansvarig för 
kommunikation med Inera avseende Tjänsten.     

att vid avbrott i Tjänstens tillhandahållande på egen bekostnad disponera och 
använda ett manuellt backup-system. Detta åtagande består bland annat men 
inte uteslutande i att Kunden manuellt ska utföra de av Tjänstens funktioner, 
vilka det åligger Kunden att utföra.  

att ansvara för att enbart Användare använder Tjänsten. 

att i enlighet med, av Inera angivet format och överenskommet innehåll samt med 
hjälp av en av Inera angiven web service, överföra data från Kundens LIS till 
Tjänsten. 

att  säkerställa att Användarna instrueras om att utlämnande sker på medium för 
elektronisk behandling samt att utlämnande genom direktåtkomst inte är 
tillåten.  

att  vid elektroniskt utlämnande säkerställa att varje elektroniskt utlämnande 
föregås av manuell Menprövning som loggas eller dokumenteras på annat sätt, 
innebärande att det framgår vem som begärt utlämnande, vem som fattat 
beslut, vad som utlämnas och när detta skett.  

att ansvara för laglighets- och lämplighetsbedömningen om Manuellt 
menprövningsbeslut kan tillämpas, genom intern rutinbeskrivning till stöd för 
den verksamhet som har att fatta beslut och verkställa dessa.  

att vid mottagande av uppgifter på elektroniskt medium säkerställa att endast, av 
Kunden utsedda, behöriga Användare som är säkert identifierade kan motta 
uppgifter om biobanksprover. Kunden ansvarar för att uppgifter om 
biobanksprover, vem som har mottagit uppgifter om biobanksprover, vad som 
har mottagits och när detta har skett, loggas och kontrolleras.  

att upprätta instruktion om personuppgiftsbehandling och behörighetsstyrning för 
Kundens personuppgiftsbiträden (till exempel regionala biobankscentrum). 

att  säkerställa att Användare av Tjänsten disponerar system för dokumentation, 
loggning av begäran och beslut om utlämnande, samt system för 
behörighetsstyrning, säker autentisering och loggningskontroll. 

 

8.2 Ineras åtaganden 

 Inera åtar sig 

 

att  tillhandahålla Tjänsten.  

att  vid var tidpunkt ha en utsedd kontaktperson, vilken är ansvarig för 
kommunikation med Kunden avseende Tjänsten. 
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9. SERVICENIVÅER FÖR TJÄNSTEN 

9.1 Definitioner 

Tillgänglighet ska mätas med hjälp av följande mätvärden och definitioner.  

Begrepp Definition 

Avbrottstid Avbrottstid är den tid då det föreligger ett fel eller avbrott, 
vilket tillhör felklass Kritisk eller Hög i enlighet med vad 
stadgas på www.inera.se. Beräkningen av Avbrottstiden 
inkluderar inte följande: 

• Avbrott till följd av force majeure. 

• Planerade avbrott. 

• Annat avbrott, vilket beror på omständigheter, vilka 
Inera inte svarar för. 

Total tid Den aktuella mätperioden som utgörs av kalendermånad. 

Tillgänglighet Tillgängligheten beräknas enligt följande formel: 
 
Tillgänglighet (i procent) = 100 – (Avbrottstid/Total tid) * 100 
 

 

9.2 Tillgänglighet 

Inera har som mål att upprätthålla en tillgänglighet om 99,80 procent (%) dygnet runt 
alla dagar i veckan för Tjänsten. Kunden äger dock inte rätt att göra gällande några 
påföljder gentemot Inera om inte nämnda tillgänglighet nås. 

Inera ska vid utförande av service och underhåll av Tjänsten i möjligaste mån undvika 
störningar eller avbrott i IT-driften och i synnerhet undvika störningar eller avbrott 
under kontorstid. Inera ska på sätt Inera finner lämpligt meddela Kunden inom skälig 
tid före planerat driftstopp i Tjänsten. 

 

10. SUPPORT 

Inera ska tillhandahålla support gentemot Kunden i enlighet med vid var tid gällande 
rutiner vilka återfinns på www.inera.se.  

 

http://www.inera.se/
http://www.inera.se/

