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Mandat Styringsgruppe Forskningsbiobank UNN 

 

Formål: 

Ansvarshavende og forskningsansvarlig skal sørge for at Forskningsbiobank UNN og dennes 

prøvesamlinger forvaltes i samsvar med helseforskningsloven og annen lov. 

I henhold til REK godkjenning for Forskningsbiobank UNN (2012//119/REK nord) og UNN 

Generell kreftforskningsbiobank (212/1198/REK nord) skal det opprettes et råd som skal 

bistå ansvarshavende i forhold til forvaltning, drift og utvikling av forskningsbankene. Denne 

styringsgruppen vil inneha denne funksjonen. 

Styringsgruppen skal påse at forvaltning, drift, utvikling skjer på best mulig måte, i henhold 

til forskningspolitiske føringer, eiers forskningsstrategi, bankenes formål og retningslinjer, 

med respekt for deltakerne og til beste for kreftforskningen og samfunnet. 

 

Myndighet: 

Styringsgruppen skal bistå ansvarshavende med innspill, råd og beslutninger som beskrevet i 

«Ansvar og oppgaver».  

 

Ansvar og oppgaver: 

1. Rådgi i forhold til utarbeiding av overordnet målsetting, formål og strategi, samt 

retningslinjer for ulike deler av virksomheten. 

2. Rådgi/beslutte i forhold til prioritering av ressurser og oppgaver. 

3. Rådgi/beslutte i forhold til brukerfinansiering og prissetting av biobankenes prøver og 

tjenester.  

4. Rådgi/beslutte i forhold til etablering av nye generelle forskningsbiobanker, samt 

utvidelse av innsamling til UNN Generell kreftforskningsbiobank både med tanke på 

type materiale som skal samles og med hvilken metodikk. 

5. Utarbeide retningslinjer for utlevering av materiale fra UNN Generell 

kreftforskningsbiobank. Ut fra disse beslutte hvilke forskningsprosjekter som skal få 

tilgang til materiale.  

6. Medvirke til at virksomheten implementeres og forankres på UNN, og til at det 

utvikles og opprettholdes et godt samarbeid med andre aktører og interessenter, 

herunder andre helseforetak i Helse Nord, UiT Norges arktiske universitet og Biobank 

Norge.  

7. Evaluere biobankenes virksomhet, og foreslå eventuelle endringer.  

 



Versjon pr 28.04.20 
 

2 
 

Organisering, sammensetning og arbeidsform 

Medlemmene utpekes av ansvarshavende, og oppnevnes for 2år. 

Ansvarshavende utpeker fortløpende nye medlemmer ved frafall. 

Medlemmer for perioden 01-12-19 til 01.12.22 er: 

- Silja Nordmo Breivik, Bioingeniør/forskningskoordinator, Laboratoriemedisin 

- Maria Averina, avdelingsoverlege, Laboratoriemedisin 

- Sonja Steigen, Overlege/patolog, Klinisk patologi 

- Thomas Berg, Molekylærbiolog/forsker, klinisk patologi 

- Melinda Berg Roaldsen, Avdelingsleder, Klinisk forskningsavdeling 

- Lisbeth Hansen, Avdelingsleder, Laboratoriemedisin 

- Kate Myreng, Klinikksjef, DK 

- Vidar Isaksen, Avdelingsleder, Klinisk patologi 

- Rune Sundset, Leder Forskningsbiobank, PET-senteret 

- Einar Bugge, Forsknings- og utdanningssjef (medlem fra 03.12.20) 

- Karina Standahl Olsen, Leder for UiT Kjernefasilitet for Biobank-Helsefak (medlem fra 

01.10.20) 

 

Biobankkoordinator UNN, biobankansvarlig patolog og biobankansvarlig bioingeniør har 

møterett og talerett, men ikke stemmerett. 

Styringsgruppen fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller 

ansvarshavende stemme dobbelt. 

Et sekretariat sammensatt av ansvarshavende, biobankkordinator UNN, biobankansvarlig 

patolog og bioingeniør er ansvarlig for å møteinnkalling, forberede saker, utarbeide 

innstillinger og skrive referat og dokumentere beslutninger.  

Møtene avholdes ved behov, og minst 2 ganger årlig. 

 

Inhabilitet og taushetsplikt 
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All utlevering av materiale og behandling av data og dokumenter skal være i 

overensstemmelse med de alminnelige regler for taushetsplikt som følger av 

forvaltningsloven og helsepersonelloven. 

For øvrig får de alminnelige regler for styremedlemmer generelt også anvendelse på denne 

styringsgruppens medlemmer og sekretariat, herunder regler om habilitet, konfidensialitet 

og taushetsplikt. Den enkelte har selv ansvar for å sette seg inn i eksisterende regelverk på 

området. 


