Blodtjänst

BI BANK

STRÄCK UT DIN HAND
ÄVEN FÖR VETENSKAPEN

VAD ÄR EN BIOBANK?
Till biobanker samlas prover och information av finländare för framtida forskning. Med hjälp av forskning fås bättre kunskap om sjukdomar och orsakerna till dem. Av den stora mängd information som
med tiden lagras i biobanker kan man utveckla bättre vårdformer för
olika sjukdomar samt främja medborgarnas hälsa. Finland hör till en
av de ledande länderna inom biobanksverksamhet. Det är möjligt att
höra till flera biobanker.

BLODTJÄNST BIOBANK
Blodtjänst biobank har möjlighet att samla en värdefull uppsättning av blodgivares prover och information. Med hjälp av Blodtjänst
biobank kan forskning om blodgivares hälsa och välmående bedrivas
samt proverna kan användas i medicinsk forskning till exempel som
kontrollgrupp. Uppgifter överlämnas till etiskt och vetenskapligt godkännbara forskningsprojekt.

HUR GES PROVET?
Provgivningen baserar sig alltid på ett frivilligt samtycke. Proverna
till Blodtjänst biobank samlas i samband med blodgivningen och
därför behövs i allmänhet inte en skild provtagning. Att ge provet
påverkar inte blodgivningens längd, den totala givna blodvolymen
eller framtida blodgivningar. Av blodgivningens personal får du
blanketten för samtycke, att bekanta dig med och underteckna.

HUR BEHANDLAS MINA UPPGIFTER?
Biobanksverksamheten grundar sig på lagstiftning och övervakas av Valvira (tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården). Alla uppgifter behandlas och lagras med respekt för
sekretessen. Identifikationsuppgifterna ges inte till för forskaren.
Forskarna kan alltså inte sammankoppla provet med provgivaren.
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Underteckna blanketten för biobankssamtycke

Materialet är till forskarnas förfogande
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Skötaren samlar ditt
prov i samband med
blodgivningen

Från forskningar returneras information till
biobanken och är till
förfogande för kommande forskningar

Blodtjänst biobank är en ny form att hjälpa.
Tack att du är med!
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Blodtjänst lagrar ditt
prov och dina uppgifter
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Medicinen och vården
av sjukdomar utvecklas

Finlands Röda Kors, Blodtjänst
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