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Abstract
Excel is a great tool, however it has its flaws. Files quickly become slow as they increase in
size, and Excel has no built-in feature to easily search through several documents for a
specific word, phrase or value. This can be resolved through a LIMS, a Laboratory
Information Management System, which is a database solution that can be used to store and
trace laboratory data and information. Our task was to evaluate what system requirements the
company Olink Proteomics AB has for a LIMS. By interviewing several departments at
Olink, we gained information about what each group wanted from such a system and
condensed it into a needs assessment. The interviews showed that traceability was needed for
every single department, as well as having easy features for adding data into the system. We
were also tasked by Olink to research which Swedish laws apply to old patient data, as the
company wants to reuse the data for R&D. Our conclusions are that if data is made fully
anonymous, there are no issues in using it for R&D. However, this can be difficult as many
criteria have to be fulfilled in order for the data to become fully anonymous.
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Ordlista
Antigen - Substans som en antikropp kan binda till.
Assay - Test som detekterar en viss substans i ett prov genom laborativa metoder.
Batch/Lot - En produktionssats eller provsats som producerats vid en specifik tidpunkt.
Batchsökning - Sökning med flera instanser samtidigt. Exempelvis en sökning på flera
UniProtID:n samtidigt.
Biomarkör - Mätbar indikator av ett biologiskt tillstånd. Här avses proteiner kopplade till
sjukdomar.
CSV-fil - Textfil med universellt format där värden är separerade av kommatecken.
Forskningsperson - En levande människa som forskning avser.
GK/UK - Förkortning för godkänd/underkänd.
Kit - En låda med alla nödvändiga komponenter för en panelkörning.
Kodnyckel - Den information som behövs för att spåra tillbaka ett prov/resultat till en individ
om provet/resultatet har blivit krypterat.
Konjugering - När en oligonukleotid fästs till en antikropp.
LIMS - Står för Laboratory Information Management System, och är en typ av
databassystem.
NPX - Arbiträr enhet som används av företaget för koncentrationsbestämning av proteiner.
NPX Manager - Programvara för att validera och normalisera resultat.
Oligonukleotid - Kortare nukleotidsekvens.
Panel - En provplatta med 96 brunnar innehållande ett visst antal prober som detekterar olika
protein.
Parametersökning - Sökning på specifik instans, gränsvärde för ett attribut, eller fritext som
genererar de tupels som uppfyller sökningen.
Poola - Ihopblandning av två eller fler prover.
Prob/konjugat - En antikropp med en oligonukleotid bunden till sig.
qPCR - Kvantitativ form av PCR som ger realtidsinformation om innehållet i ett prov.
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Bakgrund
Vi har fått i uppdrag att ta fram en kravspecifikation för ett Laboratory Information
Management System, så kallat LIMS, åt företaget Olink Proteomics AB (hädanefter benämnt
Olink). I detta uppdrag ingår även en juridisk och etisk undersökning angående hur företaget
får använda mänskliga data från tidigare projekt för sin produktutveckling. Denna rapport
beskriver delar av Olinks företagsstruktur och vad en implementation av ett LIMS kan
innebära för företaget. LIMS:et som beskrivs är därmed ett förslag från oss på hur systemet
kan byggas upp.

Introduktion till Olink
Olink utvecklar paneler för detektering av proteinbiomarkörer i exempelvis blodplasma. En
panel består av totalt 96-brunnar, där vardera brunn detekterar närvaron av 92 typer av
proteiner som väljs från deras katalog av drygt tusen proteiner. Företaget erbjuder även en
analysservice-tjänst där de kör kundens prover på sina paneler och analyserar resultaten,
istället för att kunden utför det själv.
Olink tillverkar idag många olika typer av standardiserade paneler, men även specifika
paneler enligt kundens önskemål. Oavsett typ av panel är basen densamma — Proximity
Extension Assay (PEA) teknologin. Tekniken används för att detektera protein i ett prov med
hjälp av antikroppar och qPCR. En PEA-prob är en antikropp med en DNA oligonukleotid
bunden till sig (Figur 1). När två PEA-prober binder in till en biomarkör och dessa två är ett
probpar, dvs deras oligonukleotider är komplementära, kommer de två oligonukleotidsekvenserna hybridisera till varandra (Figur 1, A). Sekvenserna kommer därefter förlängas av
DNA-polymeras och vi kommer ha fått en unik sekvens för denna specifika biomarkör.
Genom qPCR kvantifieras sedan mängden av denna unika sekvens i provet (Assarsson et al.
2014, Olink Proteomics AB 2017). Ju större mängd av en biomarkör som finns i provet, desto
större mängd av den unika sekvensen kommer detekteras vid qPCR:n. Det är viktigt att
nämna att utslaget som qPCR:n ger inte är den direkta koncentrationen proteinbiomarkörer i
provet. Företaget utför istället specifika beräkningar och kommer fram till en arbiträr enhet
kallad NPX (Assarsson et al. 2014, Olink Proteomics AB 2018).

Figur 1 - Proximity Extension Assay teknologi. PEA-prober består av en antikropp med en oligonukleotid
bunden till sig. Proberna binder in till biomarkörerna (A och B i figuren) i provet. Om proberna är ett par
innebär det att oligonukleotidsekvenserna är komplementära och kommer därmed hybridisera (A). Om
proberna däremot inte är ett par sker ingen hybridisering (B) och kommer därför inte ge en signal.
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Vid produktion av paneler tillverkas kits som innehåller allt som är nödvändigt för en
panelkörning: probpar, primrar till qPCR samt övriga nödvändiga reagens (Olink Proteomics
AB 2019). I kiten finns därmed primrarna förberedda i 96-brunns plattor, så kallade
primerplattor, och är redo för direkt användning.

LIMS - snabbare och snyggare än Excel
De flesta har troligtvis stött på Excel, antingen under sin utbildning eller i arbetslivet. Det är
ett av världens populäraste databehandlingsprogram, och har många funktioner och
visualiseringsverktyg som kan vara användbara i forskning och utveckling.
I dagsläget använder Olink huvudsakligen Excel för sin datahantering. Företaget har växt
snabbt de tre senaste åren: från ett 30-tal anställda till över 100 idag och nu har Excels
begränsningar blivit tydliga. De är många på företaget som producerar data, vilket gör att
filerna blir väldigt stora och långsamma att arbeta i. Dessutom vill flera kunna vara inne i
arken samtidigt, vilket inte är möjligt i Excel. Därutöver är spårbarheten i dokumenten låg
eftersom det tar väldigt lång tid att söka igenom dem, vilket idag görs med Windows
Utforskaren. Det kan tilläggas att företaget fortfarande jobbar mycket i pappersform i sin
produktion, vilket begränsar spårbarheten ytterligare. Allt detta hämmar produktiviteten och
effektiviteten hos de olika avdelningarna på Olink. En del av företagets fortsatta utveckling
kräver att de effektiviserar sin datalagring. Detta vill de göra genom ett LIMS.
LIMS är i grunden en databaslösning för att hantera laboratoriedata (McDowall et al. 1988).
Det kan användas inom en organisation för att på ett smidigt sätt logga experimentresultat
och göra dem lätta att återfinna genom sökningar i systemet. Vidare kan det även hjälpa till
att hålla koll på reagens och var de finns på lagret, göra beräkningar för olika experiment och
redovisa hur långt vissa processer har kommit. Möjligheterna med ett LIMS är stora, och när
man skapar ett sådant system är det viktigt att tänka på alla de olika behov
användargrupperna i organisationen har. Det är även viktigt att göra systemet så
användarvänligt som möjligt. Om systemet är för krångligt eller inte matchar användarnas
behov riskerar systemet att kännas klumpigt och ineffektivt (Nakagawa 2007).

Ett LIMS anpassat till Olink
Olika avdelningar har olika krav på systemet. Exempelvis vill de som jobbar med
produktutvecklingen ha enkla sätt att lägga in och spåra data och beslut, medan de som jobbar
inom Support vill ha tillgång till specifika data från specifika körningar samt olika
valideringsprotokoll. Konsten i att skapa ett LIMS är att kunna designa och programmera en
databas där alla får tillgång till just den information de vill ha. Grunden till detta är en tydlig
kravspecifikation för programmerarna att utgå ifrån.
Det finns inget standardprotokoll för hur LIMS-kravspecifikationer tas fram, utan det är olika
från system till system (personlig kommunikation, Miran Nadir). I vårt arbete har vi
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genomfört intervjuer med användargrupper för att förstå deras behov och vad de kräver av ett
LIMS.
I kravspecifikationen (Bilaga 1) ingår tabeller där varje rad beskriver en viss funktion som
LIMS:et behöver ha. I tabellen ingår ett ID för varje funktion, en specifikation för vad
funktionen innebär, samt om funktionen är nödvändig för systemet Need, eller efterfrågad
men inte nödvändig Nice. Förutom tabellerna används arbetsflöden för att förklara
funktionerna i kravspecifikationen. Dessa flöden beskriver i stora drag en användargrupps
arbetsprocess. Det kan exempelvis vara hur de avgör efterfrågan på marknaden, tar fram en
ny prototyp eller produkt, samt när och hur kommunikation sker mellan de olika
avdelningarna. Arbetsflöden är därför en viktig del i hur kravspecifikationen tas fram,
eftersom databasen ska reflektera dem och kunna vara till hjälp med loggföring genom hela
arbetet.

Olinks LIMS - innehåll och användningsområden
Kommunikation mellan avdelningarna
Inom Olink finns många olika avdelningar som kommunicerar med varandra på olika sätt. I
denna rapport ligger fokus på följande avdelningar: Affinity Strategy, Assay Development,
Support, Produktion och Quality Control (QC). Utöver dessa avdelningar har vi även med
Analysservice, eftersom de kommunicerar mycket med många av de avdelningar som vi
fokuserar på. Däremot ingår inte Analysservice i den LIMS-kravspecifikation som vi tar fram
i detta projekt eftersom de redan har ett eget LIMS då de hanterar känslig kundinformation.
Vi ser dock gärna att Olink i framtiden använder ett och samma LIMS för hela organisationen
eftersom tillgången till konfidentiell information kan begränsas så att endast de användare
som ska ha tillgång till informationen får det. Nedan följer en generell beskrivning angående
hur kommunikationen mellan avdelningarna går till. En utförligare beskrivning finns för varje
avdelning finns i kapitel Användargruppernas behov och krav på ett LIMS.
I figur 2 visas en överblick av hur användargrupperna kommunicerar med varandra. Support
har god insikt i vad marknaden önskar gällande vilka biomarkörer som ska kunna detekteras
och skickar dessa kundönskningar till Affinity Strategy. De tar sedan fram nya antikroppar
som de skickar till Assay Development. Denna avdelning försöker göra en prob av
antikroppen och undersöker ifall denna prob skulle kunna ingå i en ny panel eller inte. Det
kan hända att Assay Development konstaterar att antikroppen inte är tillräckligt specifik för
målproteinet och Affinity Strategy försöker då ta fram en ny antikropp. När Assay
Development har tagit fram en ny assay skickas den till Produktion som tar fram de olika
komponenter som ska ingå i kitet. Genom produktionens gång skickas olika komponenter till
QC för godkännande eller underkännande. Beroende på resultaten får Produktion fortsätta
eller så måste de gå tillbaka och göra om. Det kan även hända att QC får oväntade resultat
och ger då direkt feedback till Assay Development som undersöker saken. Efter mycket fram
och tillbaka mellan Produktion och QC har en kvalitetssäkrad produkt tagits fram. Denna
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produkt använder bland annat Analysservice vid analys av kundprover. Resultaten från
kundproverna skickas till Support som går igenom dem tillsammans med kunden. Ibland kan
Analysservice behöva hjälp vid analysen av resultaten och då vänder de sig till Support, som
tittar i Assay Developments dokument för att se deras tidigare resultat. Eftersom QC och
Analysservice kör betydligt fler prover än vad Assay Development gör under
utvecklingsprocessen, upptäcker de ibland problem med en assay som Assay Development
inte har upptäckt. Mycket feedback går därför mellan dessa avdelningar.

Figur 2 - Kommunikation mellan Olinks avdelningar. 1. Kundönskningar: Support kommer med
specifika kundönskningar på nya proteinbiomarkörer. 2. Nya antikroppar: Affinity Strategy tar fram nya
antikroppar till Assay Development, som försöker utveckla en prob från denna antikropp. 3. Feedback om
antikroppen: Assay Development kommer med feedback om antikroppen till Affinity Strategy. 4.
Assayinformation: När Assay Development har tagit fram en ny assay delas information om denna till
Support. 5. Kundsupport: När Support hjälper kunder kan de behöva ha tillgång till Assay Developments
data. 6. Nya assays: Nya assays skickas till Produktionen som börjar producera proben. 7. Produkter:
Produktion skickar produkterna till QC för kvalitetssäkring. 8. Kvalitetssäkring: Vid kvalitetssäkringen
kommer QC godkänna eller underkänna vissa delar av produkten. 9. Kvalitetssäkrad produkt: Den
kvalitetssäkrade produkten kan skickas till Analysservice för att analysera kundprover. 10. Feedback
oväntade resultat: Eftersom Analysservice och QC kör betydligt fler analyser än Assay Development kan
de komma med feedback om resultat som Assay Development inte sett innan. 11. Teknisk support: Ibland
kan Analysservice behöva teknisk hjälp och då vänder de sig till Support. 12. Analysresultaten: När
Analysservice har slutfört analyserna skickas analysresultaten till Support som sedan går igenom dem med
kunden.

Särskilda kommunikationsvägar görs enklare med ett LIMS
Kommunikationen mellan avdelningarna är inte enkelriktad, utan mycket går fram och
tillbaka hela tiden. Det är bland annat i denna kommunikation som ett LIMS skulle underlätta
deras arbete. Dessutom finns särskilda kommunikationsvägar inom företaget som är viktiga
att de fungerar smidigt. Som nämnt tidigare är LIMS:et som beskrivs nedan ett förslag från
oss på hur systemet kan byggas upp.
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En kommunikationsväg som är viktig är den för att ta fram en ny antikropp (Figur 3). Den
ljusgröna rutan i mitten av figuren representerar ett LIMS och all den aktuella informationen
som ska sparas där. Som tidigare nämnt är Support väl insatta i vad som efterfrågas av
kunderna, men även Assay Development kan komma med interna önskningar på nya protein
att detektera. Alla dessa önskemål läggs in i en lista i LIMS:et. Eftersom Affinity Strategy har
tillgång till denna önskelista kan de undersöka vilka av dessa önskade assays som skulle
kunna utvecklas. När en ny antikropp ska tas fram gör Affinity Strategy en beställning på ett
passande antigen till Företag 1. Genom LIMS:et ger Företag 1 uppdateringar till Affinity
Strategy angående produktutvecklingen av det nya antigenet. När detta antigen har tagits
fram skickas det till Företag 2 som tar fram antikroppen. Även här hålls Affinity Strategy
uppdaterad angående produktutvecklingen genom LIMS:et. När antikroppen har tagits fram
skickas den till Assay Development för testning.

Figur 3 - LIMS-upplägg för framtagning av nya antikroppar. Den ljusgröna rutan i mitten av figuren
representerar ett LIMS och all den aktuella informationen som ska lagras där. 1. Kundönskningar: Support
loggar önskningar från kunder om att kunna detektera specifika proteiner. 2. Interna önskningar: Även
Assay Development kan komma med input om nya proteiner att detektera. 3. Sammanställer önskningar:
Utifrån de önskemål som kommit upp, startar Affinity Strategy projekt för att framställa en antikropp som
kan binda in till det önskade proteinet. 4. Ny beställning samt överblick/sökfunktion: Nya antigen- och
antikroppbeställningar kan ses i LIMS:et och man kan även se feedback från företagen som tar fram dessa. 5
& 7. Feedback produktutveckling: Företagen som tar fram antigen (Företag 1) och antikropp (Företag 2)
ger feedback om produktutvecklingen i LIMS:et. 6. Skickar vidare antigen: När Företag 1 har tagit fram ett
antigen, skickas det direkt till Företag 2 som börjar ta fram en antikropp mot antigenet. 8. Färdig
antikropp: Den färdiga antikroppen från Företag 2 skickas tillbaka till Olink och loggas i LIMS:et. 9. Tar
emot för testning: Assay Development börjar utveckla en prob från den nya antikroppen.

Efter att Assay Development tagit fram en ny assay, skickas information om hur den ska
produceras till Produktion (Figur 4). De börjar sedan producera proben för att ingå i Olinks
produktlinje. Innan den når kunden går produktens komponenter igenom flertalet steg för
kvalitetssäkring via QC. Om en komponent inte skulle hålla måttet, skickas den tillbaka till
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produktion som gör om steget. Får QC/Produktion upprepade problem med en prob,
exempelvis att den inte beter sig på det sättet som Assay Development säger att den ska,
skickas information till Assay Development som får undersöka problemet. Skulle däremot
alla komponenter godkännas, skickas de vidare för försäljning. Dessutom skickas
kalibreringsdata till Assay Development, som skapar ett fixerat brusvärde till NPX Manager
för den specifika produkten.

Figur 4 - LIMS-upplägg för interaktioner mellan Assay Development och Produktion/QC. Den
ljusgröna rutan i mitten av figuren representerar ett LIMS och all den aktuella informationen som ska lagras
där. 1. Underlag: Assay Development tar fram ett underlag för en ny assay. 2. Sammanställer: Information
om vad som behöver beställas till Produktion för att skapa sina kit och börjar producera alla komponenter. 3.
Produktionsjournaler samt feedback: Produktion skriver produktionsjournaler som innehåller information
om tillverkningsprocessen, de får också feedback på det de producerar genom kontroller av QC. 4. Prover
för testning: Produktion skickar prover till QC för analys. 5. Underlag som kvalitetssäkras GK/UK: QC
skickar sina resultat från analyserna av proverna med besked om proverna är godkända eller inte. 6.
Upprepat UK produkter: Om QC upptäcker i sina analyser upprepade gånger att komponenterna inte
fungerar skickar de vidare den informationen. 7. Uppföljning: Assay Development får reda på vad som inte
fungerar och ser över problemet. 8. Färdiga produkter: Efter alla steg genom QC kan Produktion leverera
en färdig produkt som är redo att säljas. 9. Underlag till NPX Manager: Assay Development får resultaten
från QC:s analyser. 10. Fixerad bakgrund till NPX Manager: Utifrån QC:s resultat tas en fixerad
bakgrund fram som sedan kan säljas ihop med produkten.

Ett LIMS kan vara till stor nytta när olika avdelningar behöver felsöka, validera sina resultat
eller svara på frågor (Figur 5). Exempelvis kan Support ibland behöva svara på kundfrågor.
Dessa frågor kan bland annat handla om resultat från kundkörningarna som Analysservice
utfört. Genom ett LIMS kan Support få tag på resultaten från kundkörningarna, samt gå in i
Assay Developments filer för att se hur en viss antikropp betedde sig vid testning. Allt detta
kommer att underlätta för Support när de ska besvara kundernas frågor.
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Figur 5 - Kommunikation vid felsökningar. Den ljusgröna rutan i mitten av figuren representerar ett
LIMS och all den aktuella informationen som ska lagras där. 1. Analysresultat: Analysservice kör
kundprover vilket resulterar i analysresultat. 2. Underlag till kundfrågor: Support använder
analysresultaten för att besvara eventuella kundfrågor. 3. Teknisk support: Support kan ibland agera som
teknisk support åt Analysservice och hjälpa dem med att t.ex. tolka resultat. 4. Oväntade resultat:
Analysservice och QC kör fler tester än vad Assay Development gör, detta kan ibland få oväntade resultat
vilket resulterar i ett valideringsproblem. 5. Uppföljning: Assay Development behöver då följa upp
oväntade resultat. 6. Testresultat: När Assay Development utför tester på antikropparna generas testresultat
som förs in i LIMS:et. 7. Underlag till kundfrågor: Testresultaten kan användas som ett underlag när
Support ska svara på kundfrågor. 8. Fås överensstämmande resultat?: Testresultaten används även av QC
för att se om deras resultat stämmer överens med testresultaten.

Användargruppernas behov och krav på ett LIMS
Även om användargrupperna kan ha väldigt specifika krav på vad de vill kunna göra i ett
LIMS, så finns några gemensamma nämnare (se Tabell 1.1 i Bilaga 1). Ett stort behov, om
inte det största, är att LIMS:et är uppdaterat mot UniProt. Eftersom varenda avdelning
använder UniProtID:n på något sätt är det essentiellt att UniProtID:n är grunden i systemet
(1.1.2 samt 1.1.3 i bilaga 1).
En annan viktig funktion är vid beslutstagande. Ett problem i dagsläget är att det är svårt för
företagets anställda att gå tillbaka till gamla beslut och exempelvis se varför en viss prob inte
längre undersöks. Eftersom kunskaperna inte alltid skrivs ned, gör det att företaget blir
otroligt beroende av att individer stannar på företaget. Därför är det viktigt att det ska vara
enkelt att föra in beslut i LIMS:et, så att information inte kan gå förlorat. Genom att LIMS:et
har en funktion för att läsa kommentarer ska alla som använder systemet kunna se varför ett
beslut tagits (1.1.12 samt 1.1.15 i bilaga 1).
Slutligen är versionshantering något som varje användargrupp efterfrågat. Just nu, när
företaget jobbar mycket i Excel, finns inget sätt att spåra vem som gjort vilka förändringar
och vad. Därför ser vi ett behov av automatisk versionshantering i LIMS:et, så att det enkelt
går att spåra tillbaka ett dokument, dataanalys eller graf. (1.1.14 i bilaga 1).
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Affinity Strategy - Identifiera och skapa nya antikroppar
Affinity Strategy är en mindre användargrupp på företaget. De har i uppgift att hitta nya
proteiner som kan vara intressanta att detektera i framtiden, samt att genom externa företag ta
fram nya antikroppar till dessa proteiner. För att ta reda på möjliga framtida proteiner får
Affinity Strategy önskemål från Support och Assay Development. Utifrån dessa önskemål
kan beställningar läggas till de externa företagen. Från vissa av dessa externa företag får
Affinity Strategy Excel-dokument där man kan följa statusen i produktionen. Från andra
företag fås datan i format som ej tillåter avdelningen att kunna följa hur produktionen går. I
dagsläget är informationen om hur långt företagen har kommit i utvecklingen av antikroppar
svårtillgänglig eller icke existerande. Det är dock viktigt för Affinity Strategy, Support och
Assay Development att kunna följa detta.
Affinity Strategy:s behov på ett LIMS är inte lika stora som andra användargruppers.
Informationen som de vill kunna se handlar främst om hur långt olika antikroppar har kommit
i framtagningsprocessen, både hos externa företag och hos Assay Development. Detta gör att
olika sökfunktioner i LIMS:et är viktiga. De vill kunna göra parametersökningar och
batchsökningar. Vid sökningar vill de få en förhandsvisning av information (2.2.3 i Bilaga 1).
Avdelningen vill även att information från de externa företagen angående produktionen av
antikroppar ska redovisas på samma sätt, oavsett vilket företag det kommer ifrån. För att detta
ska vara möjligt måste information föras in i systemet på samma sätt. Antingen genom att ett
standarddokument fylls i och laddas in, eller att företagen har ett eget inlogg till systemet där
de kan föra in informationen (2.1.4 i Bilaga 1).
Önskemålen på nya proteiner som Assay Development och Support ger, vill Affinity Strategy
kunna se och ge respons på. Ett sådant dokument finns redan som Excel-fil, men det hade
varit bättre om det var integrerat i LIMS:et.

Assay Development - Tar fram nya prober
Assay Development utvecklar nya prober för Olinks paneler. Flödet för Assay Development
kan beskrivas i sex steg (Figur 6). Utvecklingen börjar med att de antingen får en ny
antikropp att testa från Affinity Strategy eller köper in en själva. Därpå startar ett förarbete,
där antikroppen koncentrationsbestäms, varpå den konjugeras med oligonukleotider och
hybridiseringen testas. Från att antikroppen konjugerats med oligonukleotiden blir den en
prob. Efter förarbetet följer screening, där proben prövas mot några prov exempelvis
blodserum och eventuellt även mot antigen. Om proben binder in och hybridiserar som den
ska, går den vidare till nästa steg. I uppföljningen testas proben mot flertalet andra prov och
antigen för att se hur den binder in och vid vilken koncentration proben är som mest effektiv.
Därefter följer validering, där proben valideras enligt ett mer eller mindre standardiserat
protokoll. Klarar proben valideringssteget frisläpps den till produktion.
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Figur 6 - Assay Developments arbetsflöde. Figuren visar en förenklad version av avdelningens
arbetsflöde. En mer detaljerad version finns i bilaga 3. Sourcing: Assay Development får information från
andra avdelningar om potentiella antikroppar. Förarbete: Antikroppar konjugeras med oligonukleotider och
benämns därmed prob. Screening: Proben prövas mot några prov och eventuellt antigen. Om proben binder
in och fungerar som den ska, går den vidare. Uppföljning: Proben testas mot flertalet andra prov och
antigen. Validering: Proben valideras enligt protokoll. Produkt: Godkänns proben går den till produktion.

Nästan alla delar av företaget kommunicerar med Assay Development på något sätt. Support
vill veta om Assay Development prövat att göra prober mot ett specifikt protein. Affinity
Strategy ger Assay Development nya potentiella antikroppar att undersöka. Produktion, QC
och Analysservice ger Assay Development feedback om nya assays/prober eftersom de kör
många fler prover på en viss prob än vad Assay Development gör. På det sättet upptäcker de
andra effekter eller problem med en viss prob än vad Assay Development kan förutspå när de
tog fram proben.
Som tidigare nämnts tar Assay Development fram nya prober till nya paneler. I dagsläget
lagrar Assay Development sin genererade data i Excel-dokument och dokumentmappar i en
gemensam server. För att söka bland datan använder de Windows Utforskaren. För vissa av
deras stora Excel-filer kan detta ta runt fem minuter, och i dem görs många sökningar
dagligen. Att då övergå till ett LIMS för datahantering och sökfunktioner, med kortare
söktider, kan drastiskt öka avdelningens effektivitet samt förbättra spårbarheten i deras
dokument.
Arbetsflödet för Assay Development kan verka enkelriktat (Figur 6) men i verkligheten är
den sällan det. Det beror på att Assay Development kan behöva gå tillbaka och göra om
saker, och ibland behöver de kassera proben och börja om på nytt. Det är därför väldigt
viktigt för avdelningen att kunna följa framtagandet av en potentiell prob genom hela dess
individuella flöde. Lika viktigt är det att kunna se vilka beslut som tagits, vem som har tagit
dessa beslut och när, vem som har granskat, samt vad som har legat till grund för beslutet. Av
denna anledning har vi i kravspecifikationen föreslagit att avdelningen ska använda sig utav
en standardiserad mall för besluten, samt att alla relevanta resultat från olika
tillverkningsjournaler ska kopplas till beslutet.
De antikroppar som godkänns i valideringssteget granskas av en marknadsgrupp innan de går
vidare till produktion. Detta görs för att stämma av vilka antikroppar som är intressanta både
ur marknadssyn samt teknisk möjlighet. Smidigast är om detta sker via ett LIMS.
Assay Development arbetar mycket i projekt. Det är därmed viktigt för avdelningen att det
ska vara lätt att spåra tillbaka till olika projekt samt koppla samman relaterade projekt. För att
10

19-X6
detta ska vara möjligt anser vi att varje projekt bör tilldelas ett unikt ProjectID. Vi har
definierat några punkter som vi anser bör ingå i ett projekt, dock är det viktigt att avdelningen
själva definierar vilken typ av information som ska finnas för ett projekt (3.2.2 i Bilaga 1).
Vid konjugeringen av antikroppar används en standardvolym av antikroppslösningen.
Eftersom avdelningen konjugerar flera prov samtidigt är det viktigt att det ska vara enkelt för
dem att dra av den använda volymen för alla prover samtidigt, utan att manuellt behöva gå
genom prov för prov. Därför har vi föreslagit en automatiserad räknare som automatisk vid
konjugering drar av den standardiserade volymen från provets angivna volym i systemet
(3.4.14 i Bilaga 1).
Slutligen är det även mycket viktigt för denna avdelning att kunna göra väldigt specifika
sökningar på flera parametrar samtidigt. De vill kunna söka på antikroppar i sitt system efter
vissa parametrar som exempelvis biomarkör och antikroppsproducent. Sökningsresultatet
visas i listor och det är viktigt att det går att exportera dessa listor. Vidare ska ett UniProtID
generera en lista över vilka antikroppar som är inköpta för att detektera just det proteinet, hur
de har konjugerats, med vilken kemi samt vilka tester som gjorts.

QC & Produktion - Producerar prober, primrar och reagens
QC har som uppgift att kvalitetssäkra företagets produkter. Detta innebär att de har ett nära
samarbete med Produktion, eftersom de kontrollerar råvaror och produkter i deras flöden. Om
allt ser bra ut ges klartecken till produktionen att fortsätta, annars stoppar och meddelar de
vilka delar som behöver göras om. Den kommunikation QC har med Produktion sker genom
Excel-filer och fysiska pärmar med dokument som skickas fram och tillbaka, vilket är
begränsande ur en datahanteringssynpunkt. Kvalitetssäkringen görs via olika maskiner som
producerar resultat i form av CSV-filer. I dagsläget kopieras dessa CSV-filer in i Exceldokument där olika algoritmer beräknar resultatet. Dessa resultat kan behöva analyseras
vidare om de anses som otydliga. Om resultaten visar sig vara helt fel kan QC kontakta Assay
Development och låta dem se över resultaten och se vilka förändringar som behöver göras.
Produktion tillverkar de komponenter som sedan ingår i företagets olika kit. Deras arbete
består framför allt av tre olika flöden: tillverkning av prober, tillverkning av primerplattor och
tillverkning av reagenser. I alla dessa tillverkningar används mycket utrustning som kräver
kalibrering och de har i dagsläget inget bra system för att veta när utrustning ska
omkalibreras. De arbetar mycket med Olinks affärssystem, MONITOR, som har koll på
lagerstatus och kostnader för olika ordrar. Där fyller Produktion i vad som har gått åt under
produktionen och systemet beräknar hur mycket produkterna ska kosta. I dagsläget är det
mycket jobb att sammanställa vad som har gått åt under produktionen av en order eftersom
informationen är utspridd i journaler.
Tillverkningen av prober är ett tydligt exempel på det utbyte som QC och Produktion har
med varandra (Figur 7). QC kontrollerar koncentrationen för de inköpta antikropparna så att
den är korrekt annars köps antikropparna in på nytt. Om koncentrationen är korrekt
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konjugerar Produktion antikroppen med oligonukleotider och skickar en minipool till QC för
analys. Minipoolen innehåller ett litet antal av alla konjugat. QC analyserar konjugaten och
jämför dem med en referens som bygger på tidigare analyser. Utifrån denna jämförelse
avgörs det om resultaten är bra nog för att godkännas eller om antikropparna behöver
konjugeras om. Antikropparna kan antingen tas från samma batch som den som underkändes,
eller köpas in på nytt. När alla konjugat är godkända poolar Produktion ihop samtliga
konjugat till en större pool som QC sedan analyserar. Om denna analys blir godkänd kan
poolen hällas upp på rör och säljas. Denna analys ger också data till analysverktyget NPX
Manager som då kan säljas med produkten.

Figur 7 - Tillverkning av prober. Figuren illustrerar en förenklad bild av de steg som ingår i tillverkningen
av prober. En mer detaljerad version finns i bilaga 3. 1. Inköp: Här köps olika antikroppar in. 2. QC
koncentration: QC koncentrationsmäter antikropparna. Om de underkänns beställs de om på nytt. 3.
Konjugering: Produktion konjugerar en andel av antikropparna. 4. Minipool: Konjugaten poolas ihop till
en minipool. 5. QC konjugat: QC analyserar minipoolen. De konjugat som inte godkänns konjugeras om
eller köps in på nytt. 6. Poolning 1: Produktion poolar ihop konjugaten. 7. QC Pool: QC analyserar poolen
och om poolen blir underkänd kasseras den och processen börjar om på nytt. 8. QC fix BG: Utifrån
bakgrundsdata från analysen tas data för deras analysprogram NPX Manager fram. 9. Fyllning: Produktion
häller upp poolen i rör och är sedan redo för försäljning. 10. Poolning 2: Ibland görs ytterligare en poolning
om det finns prov över och för att ha som en backup ifall något skulle hända med den första poolningen. 11.
QC konjugat 2: QC kontrollerar poolen och kasserar den om den inte godkänns.

Produktion tillverkar även primerplattor (Figur 8), vilket börjar med att alla önskade primrar
köps in och registreras med trackingnummer. Sedan kontrollmäter QC alla primrars
koncentration och om en primer inte uppfyller koncentrationskraven reklameras den. När alla
primrar har godkänd koncentration blandar Produktion en buffert, som QC sedan späder ut
alla primrar i och tillverkar en testplatta. De kontaminationsmäter testplattan med primrar och
om den blir godkänd ger QC klartecken till Produktion att börja tillverka primerplattor.
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Slutligen kontaminationsmäter QC de nytillverkade primerplattorna. Ifall en primerplatta
underkänns kasseras den, annars tas den till lagret där den kan plockas ihop i ett kit.

Figur 8 - Tillverkning av primerplattor. Figuren illustrerar en förenklad bild av de steg som ingår i
tillverkningen av primerplattor. En mer detaljerad version finns i bilaga 3. 1. Inköp: Här köps olika primrar
in. 2. Registrering: Produktion tilldelar olika tracking-nummer till alla primrar. 3. QC
koncentrationsmätning: Här koncentrationsmäter QC alla primrar och underkänner (UK) eller godkänner
(GK) samtliga. Om primrar inte godkänns köps de in på nytt. 4. Tillverkning av buffert: Produktion
blandar en buffert. 5. Spädning, Testplatta och QC kontamination: QC späder alla primrar i bufferten.
Därefter tillverkas en testplatta, som sedan kontaminationsmäts. 6. Tillverkning av primerplatta:
Produktion tillverkar primerplattor med godkända primrar. 7. QC Kontamination: QC utför en
kontaminationskontroll. 8. Lager: Hit förs godkända primerplattor.

Tillverkningen av reagenser är en produktion som består av många mindre komponenter som
sedan förs samman i slutet med en så kallad helkits-QC där alla komponenter testas en sista
gång (Figur 9). Före man kan göra helkits-QC:n behöver vissa av de ingående råvarorna
kontrolleras av QC. Om dessa råvaror blir godkända kan produktion påbörja tillverkningen av
reagenser utifrån dessa råvaror. Sedan, när alla reagenser är tillverkade, kontrollerar QC vissa
reagens innan de gör den stora helkits-QC:n.
QC erhåller mycket data från sina analyser och vill kunna ladda in denna data på ett enkelt
sätt i ett LIMS, exempelvis direkt från analysutrustningen. I systemet vill QC kunna
visualisera de erhållna resultaten i exempelvis grafer, samt ha möjlighet att markera
avvikande resultat för vidare diskussion (5.2.3-5.2.6 i Bilaga 1). De vill även kunna söka på
assays och få fram relaterade grafer. Detta vill de göra för att kunna jämföra en pågående
analys med många tidigare likadana analyser.
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Figur 9 - Tillverkning av reagenser. Figuren illustrerar arbetsflödet för behandling och produktion av
reagenser. En mer detaljerad version finns i bilaga 3. 1. Inköp: Här köps råvaror in. 2. Råvarukontroll: QC
kontrollerar de råvaror som behöver kontrolleras. 3. Tillverkning av reagenser: Produktion tillverkar
reagenser som ska in i kitet. 4. QC reagenser: QC kontrollerar att reagenser uppfyller deras krav. 5. QC
helkit: QC utför en slutlig kvalitetskontroll (helkits-QC) på samtliga reagenser i kitet.

Varje kit-komponents väg genom produktionen kan ses som ett flöde där de måste gå igenom
olika steg och vid varje steg får de en status. Det ska vara möjligt att följa dessa flöden i
systemet för att se journaler och resultat för stegen i produktionen. Flödena kan även gå
samman när komponenterna till exempel hälls upp i rör.
Med tanke på de stora mängderna data som QC och Produktion hanterar blir det viktigt att det
ska vara lätt att återfinna data genom sökning i systemet. För att lösa spårbarheten föreslår vi
att antikroppar och primrar bör ha ett unikt ID i systemet (1.1.7 och 1.1.8 i Bilaga 1). Dessa
ska behålla samma ID oavsett om den har blivit beställd flera gånger och fått olika
artikelnummer. Med enbart detta unika ID ska man därmed kunna få fram information om
alla plattor som innehåller denna antikropp eller primer och alla olika flöden som den varit i.
QC underkänner idag många av de prober och primrar de arbetar med, särskilt
antikroppskonjugaten innan deras poolning. De kan sedan upptäcka att det finns behov av att
använda dessa ändå. Därmed är det väldigt viktigt att det ska vara möjligt att använda råvaror
som tidigare har underkänts (4.1.21 i Bilaga 1).
QC och Produktion har som önskemål att deras journalföring implementeras i LIMS:et,
samtidigt som deras metodbeskrivning ska finnas separat. Det kommer med stor sannolikhet
att tillkomma fler metoder för QC och Produktion än de som finns idag. De anser också att
sina journaler inte är optimala i dagsläget, så dessa kommer behöva omarbetas. Därför är det
viktigt att LIMS:ets journalföring är flexibel. För att LIMS:et ska bli framtidssäkert bör det
därför vara möjligt för QC och Produktion att gå igenom varje enskild journal och bestämma
vad som behöver loggas, men också att det ska vara möjligt att skapa nya journaler, ifall
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deras arbetsflöde förändras (4.1.29 i Bilaga 1). De tryckte också på att de vill ha ett nedskalat
användargränssnitt, där det tydligt framgår vad som ska journalföras.

Support - Ansiktet utåt och tekniskt kunniga
Olinks Supportavdelning är den användargrupp som tar emot och behandlar alla kundfrågor.
Det kan exempelvis vara frågor om Olink kan detektera ett specifikt protein som kunden är
intresserad av, eller om det går att få bra resultat från körningar med annat än blodplasma,
exempelvis ledvätska eller leverlysat. Därför är Support i stort behov av fungerande
sökfunktioner till all information rörande både färdiga plattor och antikroppar under
utveckling (7.2.1 och 7.2.2 i Bilaga 1). För att detta ska vara möjligt krävs det att
dokumentationen vid utvecklingsarbetet har ett bra upplägg, så att inga viktiga beslut eller
kommentarer tappas bort.
Analysresultaten efter en panelkörning kan vara svårtolkade och därför erbjuds Olinks kunder
möjlighet att ha telefonkonferens med Support som kan hjälpa till med just detta. Med
anledning av detta måste Support ha tillgång till resultat från Analysservice:s kundköringar.
Dessa är för tillfället i det separata LIMS:et som redan finns implementerat hos
Analysservice, alltså vore det bra om dessa system kan kommunicera med varandra.
Genom sin kundkontakt får Support en bild av marknadsläget och kan framföra intressanta
framtida biomarkörer till Affinity Strategy som i sin tur kan titta vidare på tekniska
möjligheter för dessa. Den kommunikationen behöver kunna sparas och hanteras av ett LIMS
(7.3.1 i Bilaga 1).
I sitt arbete använder Support sig av flera externa databaser för att ta reda på mer om de olika
proteinerna. Med avsikt att samla så mycket som det går av Supports arbete på ett och samma
ställe vore det bra att integrera detta helt eller delvis i LIMS:et. Utöver UniProt berör detta
även bland annat återförsäljare av antikroppar, och databaserna DisGeNet och Gene
Ontology. DisGeNet samlar information från publikationer och kopplar från det ihop gener
och sjukdomar1. Sidans utformning upplevs inte helt optimal så i dagsläget sparar Support ner
informationen i ett Excel-ark och gör sökningar där. Den andra databasen, Gene Ontology
(GO), är ett initiativ att strukturera och klassificera biologiska funktioner genom GO-terms,
vilket är en kod som är relaterad till dessa2. Support använder GO-terms för att hitta vilka
proteiner som är associerade med vilka biologiska funktioner (7.2.13, 7.2.14, 7.4.1 och 7.4.2 i
Bilaga 1).

1
2

Mer information finns på http://www.disgenet.org/
Mer information finns på http://geneontology.org/
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Andra användargrupper
Utöver de vi listat ovan finns det några användargrupper till på Olink, men som inte ska ingå
i LIMS:et. En av dessa är Analysservice, som jobbar med att analysera allt från blodserum till
hjärn- och ryggmärgsvätska åt kunder. Analysservice använder sig av kiten som Olink
producerar för att testa proteinprover från kunder och skickar tillbaka analysresultaten.
Analysservice har mycket kontakt med andra avdelningar, speciellt med Support och Assay
Development, där Analysservice får hjälp med att tolka analysresultaten. Eftersom
Analysservice också kör många fler prover än vad Assay Development hinner göra i sina
utvecklingsprocesser, så ger Analysservice feedback om paneler tillbaka till Assay
Development.
Därtill finns ytterligare avdelningar såsom Custom, som tar fram skräddarsydda paneler för
kunder. Custom är en del av Assay Development, men jobbar till skillnad från resten av
avdelningen under sekretess gentemot beställare av paneler. Därför har Custom ett eget
arbetssätt och datahantering skilt från resten av Assay Development.
Det LIMS som Analysservice använder i dagsläget ska inte integreras i det LIMS som tas
fram i detta projekt. I framtiden är tanken att både Analysservice och Custom läggs in i
LIMS:et, men det är utanför det här projektets område.

Provbank i LIMS:et - enklare koll på biobanksprover
När Olink utvecklar sina paneler testas de mot olika sorters prov såsom blodserum. Dessa
köper de in från biobanker i olika delar av världen. Proven sparas i en provbank, som i
dagsläget administreras genom ett Excel-dokument. Denna provbank ska istället integreras i
LIMS:et, för att exempelvis underlätta spårbarheten av proverna. Upplägget i LIMS:et för
provbanken finns i bilaga 1 tabell 1.2. Det ska också gå att söka på vilka prover som körts på
vilken panel och därmed vilka projekt som provet har ingått i. Dessutom kan exempelvis
Support enklare hitta vilka prov som körts på vilka paneler, så att de snabbt kan ge
återkoppling till en kund om denna undrar ifall en panel fungerar på ett specifikt prov.

Äldre data för produktutveckling - lagar och etik
I sin dagliga verksamhet hanterar Olink mycket data och däribland många personuppgifter.
Dessutom hanterar Olink prover som de köpt från biobanker runt om i världen. Till dessa
prover finns information om exempelvis donatorns kön, ålder, etnicitet och sjukdomstillstånd.
Eftersom företaget är intresserade av att använda tidigare resultat till kvalitetsförbättring och
produktutveckling har vi fått i uppgift att titta på hur företaget ska hantera sin data. Speciellt
rör frågan om hur företaget får hantera anonymiserade data. Vi har tittat på rådande
lagstiftning och undersökt hur olika typer av data och personuppgifter från individer får
användas av Olink. Notera att all följande information ska ses som vägledning och inte
direkta direktiv.
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Sammanfattningsvis kan den data som Olink hanterar klassas som personuppgifter enligt
GDPR-lagstiftningen. Denna lagstiftning har krav på spårbarhet, individers rättigheter och att
personuppgifterna inte får användas utanför det område som först var överenskommet med
individen.
Går datan att spåra tillbaka till en individ, antingen via en kodnyckel eller indirekt (s.k.
bakvägsidentifiering) genom uppgifter som kön, sjukdom och ålder är datan
pseudonymiserad. Då faller den under EU:s GDPR-lagstiftning eftersom det betraktas som en
personuppgift. Data som däremot inte går att spåra tillbaka till en individ, varken hos
företaget eller hos biobanken/sjukhuset som individens prov kommer ifrån, är anonymiserad.
Från den information vi hittat har denna data inga lagmässiga begränsningar på hur den får
användas. Det är dock svårt att helt anonymisera personuppgifter, eftersom det innebär att det
inte ska finnas något som helst sätt att spåra tillbaka dem till en individ.

Personuppgift - information om en levande individ
All data och information som är kopplad till en levande person, vare sig det är direkt eller
indirekt, är en personuppgift. Personuppgifter delas upp i två kategorier, vanliga och känsliga
personuppgifter. Vanliga personuppgifter är exempelvis namn, personnummer och adresser
medan känsliga personuppgifter är sådant som etnisk bakgrund, hälsouppgifter och genetiska
eller biometriska uppgifter (Datainspektionen n.d., Vetenskapsrådet 2019). Hantering av
känsliga personuppgifter regleras med strängare krav än vanliga personuppgifter. Företag
som hanterar känsliga personuppgifter måste kunna visa övertygande skäl till varför de
hanterar denna data och kunna skydda datan så att inga obehöriga kan komma åt
informationen (Datainspektionen n.d.).
Vid forskning och utveckling (FoU) där personuppgifter behandlas har individen rätt till att
veta hur sina uppgifter kommer användas. Vid FoU med känsliga personuppgifter krävs det
enligt lag att FoU:n har godkänts av en regional etikprövningsnämnd (Vetenskapsrådet 2019).
Individen vars personuppgifter behandlas har rätten att ta tillbaka sitt samtycke när hen vill,
men den data som hämtas in fram tills tillbakatagandet får fortsätta användas inom FoU
(Riksdagsförvaltningen 2003). Prover som förvaras hos en biobank där samtycket dras
tillbaka, måste destrueras eller anonymiseras (Riksdagsförvaltningen 2002).
Om donatorn av ett prov skulle avlida klassas provet inte längre som en personuppgift, såvida
det inte finns information som indirekt kan ge information om donatorns släktingar eller om
donatorn dog på grund av sjukdomen (hälsouppgiften). Då faller provet under EU:s
dataskyddsförordning GDPR (Sveriges kommuner och landsting 2018).

Pseudonymiserade personuppgifter
Personuppgifter klassas som pseudonymiserade personuppgifter endast om det finns
kompletterande information som gör uppgiften spårbar tillbaka till en enskild individ (Region
Skåne 2018). Ofta används slumpmässiga ID-koder för att pseudonymisera en individ
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(Martinsson Björkdahl 2019). Den som behandlar personuppgifterna har inte tillgång till
kodnyckeln mellan ID-koderna och personuppgifterna (Svensk nationell datatjänst 2019). I
de fall som pseudonymiserade personuppgifter hanteras, ska det ske i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning GDPR (Martinsson Björkdahl 2019).
Om ett företag har fått patientprover att analysera åt exempelvis ett sjukhus, måste en etisk
prövning ske om analysdatan är pseudonymiserad och företaget vill använda datan för FoU.
Detta enligt Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Lagen
omfattar biologiska personuppgifter som kan härledas till en individ. Den etiska prövningen
hanteras av Etikprövningsmyndigheten och deras regionala etikprövningsnämnd. I
normalfallet innebär prövningen att företaget måste få godkännande från patienterna för att
använda deras data. Dock kan mer information krävas av företaget beroende på vad den
regionala etikprövningsnämnden beslutar (Sandman & Resare 2018). Skulle patientproverna
vara helt anonymiserade gäller andra lagar och regler, se avsnitt Anonymiserade
personuppgifter.
FoU utan samtycke regleras i Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser
människor. Den säger att FoU utan samtycke från forskningsperson endast får genomföras
om forskningspersonen i fråga inte kan ge sitt godkännande till följd av sin sjukdom,
psykiska störning eller liknande förhållanden. Om detta är fallet måste FoU:n vara av sådan
grad att den kunskap den kan förväntas ge inte är möjlig att få på annat sätt än genom FoU
utan samtycke. Därtill förväntas det att det ska finnas direkt nytta med FoU:n för
forskningspersonen. Dock kan villkoret om den direkta nyttan utgå i fall följande två villkor
kan uppfyllas: att syftet med FoU:n är att personer med samma eller liknande sjukdom ska ha
nytta av FoU:n samt att det finns en obetydlig risk för skada eller obehag för
forskningspersonen i och med FoU:n (Riksdagsförvaltningen 2003).
Enligt etikprövningslagen kan kravet på samtycke från forskningsperson utgå i vissa fall när
det gäller känsliga personuppgifter. Ett exempel på detta är när den mängd av personuppgifter
som hanteras är så stor att det blir ogenomförbart att samla in samtycke från alla individer.
Dessutom kan etikprövningsnämnden, vid beslut om samtycke kring biobanksdata, bestämma
om det krävs samtycke eller inte för specifika biobanksdata (personlig kommunikation, Lars
Sandman).

Anonymiserade personuppgifter
För att personuppgifter ska klassas som anonymiserade ska det vara omöjligt att identifiera
individen utifrån personuppgiften. Därtill ska länken mellan provets tillhörande
personuppgifter och individen förstöras hos den forskare, grupp eller organisation som
inhämtar och hanterar personuppgifterna. Det ska inte heller vara möjligt med
bakvägsidentifiering, vilket är att indirekt kunna identifiera en individ utifrån exempelvis
ålder, kön, etnicitet, hemkommun eller liknande. Anonymiserade personuppgifter behöver
inte hanteras enligt GDPR och därför finns större frihet i vad och hur uppgifterna kan
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användas (Svensk nationell datatjänst 2019, Martinsson Björkdahl 2019). Datan kan då
användas exempelvis för produktutveckling (personlig kommunikation, Lars Sandman).

Är datan pseudonymiserad eller anonymiserad?
Bedömningen om en personuppgift är pseudonymiserad eller anonymiserad ligger helt i
spårbarheten av uppgiften. Om ett prov eller analysresultat på något sätt kan spåras tillbaka
till en individ, vare sig om det är genom en kodnyckel eller bakvägsidentifiering, räknas
uppgiften som hälsodata och går därmed under GDPR och kräver etikprövning (personlig
kommunikation, Lars Sandman).
Biologiska data som går att koppla tillbaka till en individ ses som hälsodata och faller därmed
under GDPR (personlig kommunikation, Lars Sandman). Olink har uttryckt att individuella
varianser i proteinuttryck kan synas i deras analysresultat, vilket ger upphov till unika
proteinprofiler. Om dessa går att koppla till pseudonymiserade personuppgifter kommer
proteinprofilen klassas som en genetisk personuppgift och därmed regleras under GDPR
enligt vägledning från Datainspektionen (personlig kommunikation, Datainspektionen).
För att generellt avgöra om en personuppgift är pseudonymiserad eller anonymiserad kan
följande, men inte uteslutande, parametrar tas hänsyn till:
● Om det går att spåra tillbaka en analys eller prov till en individ genom intern ID-kod,
hälsodata eller analysdata är analysen och provet pseudonymiserad. Det räcker alltså
inte med att endast ID-koden är förstörd. Kan en person identifieras från ålder, kön,
sjukdom etc. kan det gå att göra en bakvägsidentifiering och datan är då
pseudonymiserad.
○ Man måste alltså försäkra sig om att det inte finns något sätt att spåra tillbaka
provet till individen, varken direkt med kod eller indirekt med
bakvägsidentifiering, för att få ett anonymiserat prov.
● Även om de som erhåller persondatan inte kan spåra tillbaka den till en viss individ,
måste det ändå beaktas om exempelvis biobanken eller sjukhuset kan spåra tillbaka
datan till individen. Kan dessa spåra tillbaka datan är den pseudonymiserad.
○ Alla kodnycklar måste destrueras, även hos biobanken eller sjukhuset, om
datan ska bli anonymiserad.
● Om ett prov från en biobank analyseras och analysresultatet anonymiseras, förblir
resultatet ospårbart. Analyseras provet däremot om, så att ett analysresultat erhålls
som går att koppla till det föregående resultatet, blir det äldre analysresultatet
pseudonymiserat.
○ Tills dess att den nya analysen också anonymiseras förblir den gamla datan
pseudonymiserad.
Vi rekommenderar starkt att Olink själva sätter sig in lagtexterna samt referenserna till denna
text. Lagar som kan vara bra att läsa är:
● Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
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● Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
● Patientdatalag (2008:355)

Etikprövningslagen – mer konsekvensetisk än pliktetisk
Efter att ha undersökt de olika lagar och regler kring hur FoU får utföras på personuppgifter
har flertalet etiska frågeställningar dykt upp. Den största frågan gäller allmännyttan av den
FoU som kan utföras med hjälp av en individs prov, kontra den individens personliga
integritet. Samtidigt som Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
ställer, enligt oss, stora krav på samtycke och förankring hos forskningspersonerna som
FoU:n ska utföras på, finns samtidigt sätt att göra undantag från samtyckeskravet.
Ur ett rent konsekvensetiskt perspektiv kan etikprövningslagen snarare innebära ett hinder för
att hjälpa den stora massan. Om det går att genomföra FoU med hjälp av prov och
personuppgifter som kan generera ny kunskap, är samtyckeskravet något som kan stå i vägen.
Samtidigt är det ur ett pliktetiskt perspektiv viktigare att det finns informerat samtycke kring
FoU:n, där samtycket måste respekteras till fullo.
Vi ser etikprövningslagen som en kompromiss mellan dessa två etiksynsätt, där både
individens personliga integritet och allmännyttan tas till hänsyn. Dock verkar lagen vara mer
förankrad i konsekvensetiken än pliktetiken. Rent konsekvensetiskt är det helt okej att
exempelvis samtyckeskravet kan utgå om datamängden skulle vara så stor att det inte anses
rimligt att försöka hämta godkännande från dem alla. Ur pliktetikens synvinkel är detta inte
korrekt hantering, eftersom man väger individens rättigheter lägre än den potentiella
allmännytta som kan komma ur FoU:n. Här ser vi att olika värden står mot varandra,
allmännyttan kontra individens integritet.
Även om vi ser lagen som mer konsekvensetisk än pliktetisk, ser vi ändå att den månar om
den personliga integriteten. Denna lag är dock inte reglerad på EU-nivå utan gäller endast för
Sverige. Andra länder kanske inte har liknande lagar rörande personlig integritet. Detta är
viktigt att ha i åtanke när Olink köper in biobanksprover från andra länder än Sverige.

Avslutande ord
Att ta fram en kravspecifikation för ett LIMS kräver god kontakt med de användargrupper
som ska använda sig av systemet. Det kommer vara detaljerna i systemet som gör att det blir
ett effektivt och produktivt verktyg för företaget. Med denna rapport hoppas vi både
underlätta för Olinks framtagande och utveckling av ett LIMS, men även att det kommer vara
väl anpassat för deras olika avdelningar och bidra med ökad produktivitet hos företaget.
Som beskrivet i avsnittet Äldre data för produktutveckling - lagar och etik, är det inte helt
enkelt att använda mänskliga data för forskning och utveckling. Vi hoppas att rapportens
genomgång av de lagar som finns, samt de tillhörande etiska reflektionerna, ger Olink en
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första inblick i vilka lagar och regler de behöver ta hänsyn till för att kunna använda sin data
för produktutveckling.
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Först och främst vill vi tacka vår handledare Lena Henriksson samt vår beställarrepresentant
Marie-Madeleine Walz som hjälpt oss med vägledning genom hela projektet.
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med att lösa upp några krångliga lagknutar som finns kring forskning och utveckling utan
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Bilaga 1 – Kravspecifikation
Nedan har vi sammanställt de funktioner som vi hittills har hittat och som vi anser LIMS:et
bör ha för att bli så effektivt och hållbart som möjligt. Viktigt att poängtera är att det kommer
krävas fortsatt nära dialog med avdelningarna för att systemet ska kunna gynna dem i deras
vardagliga arbete.
I tabellerna ingår ett ID för varje funktion, en specifikation för vad funktionen innebär, samt
om funktionen är nödvändig för systemet Need, eller efterfrågad men inte nödvändig Nice. I
flera av specifikationerna hänvisas det till olika konfidentiella dokument som Olink hanterar.
Förklaring till dokumentreferenserna finns i bilaga 2.

Ordlista
Batchsökning - Sökning med flera instanser samtidigt.
GO-term - GO står för gene ontology och är ett initiativ att strukturera och klassificera
biologiska funktioner. GO-term är därmed en kod som är relaterad till en
molekylär funktion, cellulär funktion eller en cellulär del.
Parametersökning - Sökning på specifik instans och/eller gränsvärde för ett attribut som
genererar de tupels som uppfyller sökningen.
A-, C- och T-nummer - Olinks interna löpnummersystem för antikroppar, konjugat och
antigener.

Tabeller
1. Generell och provbank
Tabell 1.1: Generell kravspecifikation för alla användargrupper.
ID

Specifikation

Need

1.1.1

Språket i systemet är engelska.

X

1.1.2

Grunden till spårbarhet i systemet är UniProtID.

X

1.1.3

UniProtID:n som uppdateras av Swiss-Prot leder till automatisk
uppdatering av UniProtID:n i systemet.

X

1.1.4

Alla avdelningar har tillgång till all data som Assay
Development producerar och hanterar.

X

1.1.5

GO-terms är kopplat till UniProtID:n.

1.1.6

Resultat från sökningar går att exportera till fil med CSV-format
alternativt Excel-format.

X

1.1.7

Det finns unikt ID för antikroppar (AntikroppsID), likt
UniProtID.

X

Nice

X

i

1.1.8

Det finns unikt ID för primrar (PrimerID), likt UniProtID.

X

1.1.9

En CSV-fil kan laddas in och tolkas i systemet.

X

1.1.10

Systemet är kopplat till MONITOR Affärssystem.

X

1.1.11

Automatisk kontroll så att datan som står i MONITOR
Affärssystem och i LIMS:et inte avviker från varandra.

X

1.1.12

Det går att läsa kommentarer till beslut som tagits.

1.1.13

Det går att få fram fakta på UniProtID:n genom LIMS:et där
information från UniProts hemsida redovisas om exempelvis
vilka sjukdomar de är kopplade till.

1.1.14

Varje dokument- eller datainstans i systemet har en
automatiserad versionhantering där det går att se:
• Vem som gjorde ändringen
• Vad ändringen var
• När ändringen gjordes

X

1.1.15

Vid varje beslut finns en standardiserad mall för:
• Vad beslutet var
• Varför det togs
• Av vilka
• Koppling till resultatet/tillverkningsjournalen som
beslutet grundades på
• Vilket projekt beslutet ingår i

X

1.1.16

Det går att ladda in den sammanställda datan från databasen
DisGeNet till LIMS:et.

X
X

X

Tabell 1.2: Funktioner i Olinks provbank.
ID

Specifikation

Need

Nice

1.2.1

Det finns ett register över alla inköpta prover likt dokument A.

1.2.2

Provregistret har en standardiserad registreringsmall.

X

1.2.3

Registreringsmallen har fält som är tvingande att fylla i.

X

1.2.4

Alla prover har ett unikt och sökbart SampleID.

X

1.2.5

SampleID är länkat till de panelkörningar proven används till
med resultat.

X

1.2.6

Varje prov kan identifieras med en unik streckkod kopplad till
SampleID.

1.2.7

Resterande mängd av ett prov finns loggat.

X

1.2.8

Sökning kan utföras på varje parameter som finns registrerat för

X

X

X

ii

varje prov.

2. Affinity Strategy
Tabell 2.1: Informationshantering för uppgifter outsourcat till andra företag.
ID

Specifikation

Need

Nice

2.1.1

Data från externa samarbetsföretag gällande antigenframtagning
och antikroppsframtagning finns loggat.

2.1.2

Externa företag kan ha en egen inloggning.

X

2.1.3

Det sker en automatisk uppdatering från Excel-ark till LIMS:et
gällande data för framtagning av antigen och antikroppar.

X

2.1.4

Data från externa företag kan läggas till i systemet enligt
dokument B.

X

2.1.5

PDF-bilagor kan kopplas till ett resultat eller steg i produktionen.

X

X

Tabell 2.2: Specifikation för informationshantering för Affinity Strategy.
ID

Specifikation

Need

2.2.1

Det går att se data från externa företag som läggs in i systemet.

X

2.2.2

Det går att följa framtagningsprocessen för specifika UniProtID i
Assay Development och externa företag.

X

2.2.3

Vid sökning på UniProtID:n ges förhandsvisning av processsteg, status, beslut och kommentarer till beslut. Det går härifrån
att klicka sig vidare till mer detaljerad information.

2.2.4

Göra parametersökningar på data från Assay Development och
externa företag.

X

2.2.5

Utföra batchsökningar på flera UniProtID:n på data från Assay
Development och externa företag.

X

2.2.6

Det går att skriva kommentarer till beslut som tagits.

X

2.2.7

Information går att logga enligt dokument C med kolumnerna AG, K, L samt N-Q.

X

2.2.8

Information enligt HPPP-dokumentet kan loggas.

Nice

X

X

3. Assay Development
Tabell 3.1: Övergripande för avdelningen.
ID

Specifikation

3.1.1

Alla avdelningar har tillgång till all data som Assay

Need

Nice

X
iii

Development producerar och hanterar.
3.1.2

Uppdateringar av data kopplat till ett UniProtID eller löpnummer
uppdateras på alla ställen där den datan förekommer i databasen.

X

3.1.3

Assay Development har tillgång till Affinity Strategy:s data om
deras antikroppar och data enligt dokument C.

X

3.1.4

Möjlighet att lägga till data i tabell motsvarande
dokument C.

X

Tabell 3.2: Funktioner för Assay Developments dokumentation.
ID

Specifikation

Need

Nice

3.2.1

Varje projekt har ett unikt ProjectID.

X

3.2.2

För varje projekt finns följande information:
• ProjectID
• Startdatum
• Planerat slutdatum
• Faktiskt slutdatum
• Mål med projektet
• Relaterade tillverkningsjournaler
• Ansvarig för projektet
• Vilka protein projektet berör med UniProtID
• Beslut alternativt länkar till beslut

X

3.2.3

I tillverkningsjournalen kan data läggas in i tabellform, grafer,
kommentarer och eventuella beslut.

X

3.2.4

Varje tillverkningsjournal har ett unikt ID.

X

3.2.5

Varje tillverkningsjournal är kopplat till ett ProjectID.

X

3.2.6

När en användare registrerar användning av ett reagens eller
prov i en tillverkningsjournal finns det en enkel funktion för att
markera om denna reagens eller prov börjar ta slut.

X

3.2.7

Specifika fält i en tillverkningsjournal kan ej lämnas blankt.

X

3.2.8

I största möjliga mån kan anteckningar i tillverkningsjournaler
anges med flervalsalternativ (exempelvis Ja/Nej).

X

3.2.9

Det finns möjlighet att följa var i processen konjugatet är
genom att flödesstatus i tillverkningsjournalerna sätts till något
av:
• Förarbete
• Screening
• Uppföljning
• Validering
• Produkt

X

iv

3.2.10

Beroende på val av flödesstatus för en tillverkningsjournal
ändras vilka parametrar och anteckningar som kan göras.

X

3.2.11

Tillverkningsjournaler för validering följer en standardmall.

X

3.2.12

Vid beslut i flödesstatus Uppföljning anges om konjugatet:
• Lämplig för panel (Ja/Nej)
• Vilken panel
• Vilken spädning

X

3.2.13

Vid beslut i flödesstatus Validering anges om konjugatet:
• Ska vidare till produktion
• När den gick vidare
• Vid eventuellt byte av antikropp, varför den ska bytas ut

X

3.2.14

Om uppföljning krävs finns en funktion för att markera detta
samt lämna en kommentar.

X

3.2.15

Information om vilka antikroppar som ingår i paneler sparas
och sammanställas enligt dokument D.

X

3.2.16

Det finns information om vilket immunogen antikroppen binder
in till.

X

3.2.17

Det finns information om en antikropp är polyklonal eller
monoklonal samt ursprungsart.

3.2.18

För varje markör som testats för panel finns ett standardiserat
inrapporteringsformulär likt dokument E.

X

3.2.19

I det standardiserade inrapporteringsformuläret finns möjlighet
att fylla i om en markör testats mot ett visst prov.

X

3.2.20

Endast om en markör testats mot ett visst prov går det att ange
vid vilka spädningar detta har gjorts.

3.2.21

För varje paneländring loggas:
• LogID
• Panel
• Artikelnummer före ändring
• Artikelnummer efter ändring
• Lotnummer
• Vad förändringen är
• Varför förändringen gjordes
• Länkar till beslut om förändringen
• Om frisläppt, och isåfall datum

X

X
X

Tabell 3.3: Sökfunktioner för Assay Development.
ID

Specifikation

3.3.1

Löpnummer, lotnummer och artikelnummer är sökbara.

Need

Nice

X
v

3.3.2

Genom att klicka upp ett löpnummer ges information om
relaterade:
• Löpnummer för antikropp, antigen, UniProtID och
konjugat
• Tillverkningsjournaler, resultat och beslut
• Projekt

X

3.3.3

Sökning på UniProtID ger information om:
• Relaterade löpnummer för antikropp, antigen och
konjugat
• Tidigare och nuvarande paneler
• Tidigare genomförda assays på det sökta ID:t

X

3.3.4

Sökningar går att göra på:
• Vilka konjugat och assays som ingår i produkter eller
inte
• Konjugeringskit innehållande av användaren givna
sekvenser
• Flera A-nummer för att få fram kopplade C- och Tnummer
• Flera C-nummer för att få fram kopplade A- och Tnummer
• Flera T-nummer för att få fram kopplade A- och Cnummer
• UniProtID för att få fram kopplade A-nummer, Tnummer, C-nummer, assays, paneler och
tillverkningsjournaler
• Panelsökning för att få fram kopplade UniProtID:n, Cnummer och panelversion.
• Konjugat som preliminärt angetts lämpliga för panel
• Konjugat som angetts att de ska in i produktion

X

3.3.5

Tillverkningsjournaler är sökbara med avseende på:
• UniProtID
• Löpnummer
• Steg i processen
• ProjectID

X

3.3.6

Sökning på GO-term ger information om:
• Relaterade UniProtID:n
• Relaterade projekt

X

3.3.7

Det går att generera en övergripande lista över resultat från
valideringstester.

X

3.3.8

Parametersökning på ett UniProtID generar relaterade
antikroppar.

X
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Tabell 3.4: Funktioner för Assay Developments materialdatabas.
ID

Specifikation

Need

3.4.1

Loggföring över vem som använt vilken reagens eller prov är
kopplat till projekt.

X

3.4.2

Nya reagens och prover införs enligt mall i systemet.

X

3.4.3

Varje antikropp har ett artikelnummer, ett lotnummer samt ett
unikt löpnummer (A-nummer).

X

3.4.4

Varje antigen har ett artikelnummer, ett lotnummer samt ett
unikt löpnummer (T-nummer).

X

3.4.5

Varje konjugat har ett unikt löpnummer (C-nummer).

X

3.4.6

Varje sekvens har ett unikt SekvensID.

X

3.4.7

Alla reagenser och prover som används och tillverkas är
spårbara via dess löpnummer.

X

3.4.8

Reagens kan markeras med “låg mängd” för att signalera att
reagens är på väg att ta slut.

X

3.4.9

Reagens kan markeras för nybeställning.

X

3.4.10

Flera reagens kan alla samtidigt markeras för nybeställning.

X

3.4.11

När en användare registrerar användning av ett reagens eller
prov finns en enkel funktion för att tydligt markera om denna
reagens eller detta prov behöver nybeställas.

X

3.4.12

Reagens markerade för nybeställning sammanställs i en separat
lista.

X

3.4.13

Det finns information om vilka reagenser samt eventuella
spädningar och alikvoter som finns och har funnits.

X

3.4.14

Det finns en automatisk räknare i systemet som drar av en
standardvolym vid varje enskild användning av en
antikroppslösning vid konjugering.

3.4.15

Koppling finns mellan spädningar och alikvoter av samma
reagens.

X

3.4.16

Det finns en sammanställning över tillgängliga sekvenser samt
antal.

X

3.4.17

Det finns information om innehåll i konjugeringskiten enligt
dokument F.

X

3.4.18

En förändring av konjugeringskitens innehåll ger en automatisk
uppdatering av sammanställningen över tillgängliga sekvenser

X

Nice

X
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samt antal.
3.4.19

En sökning på sekvenser ger vilket/vilka kit som innehåller
dessa.

X

3.4.20

När antalet av en specifik sekvens i konjugeringskiten är under
ett satt värde ges möjlighet att markera sekvensen för
nybeställning.

X

3.4.21

När en användare registrerar användning av ett reagens eller
prov finns en enkel funktion för att tydligt markera om denna
reagens eller detta prov är olämplig för fortsatt användning.

X

3.4.22

All reagens och prov som bedömts olämpliga för fortsatt
användning syns tydligt i systemet.

X

3.4.23

När en användare registrerar en ny lot av antikropp i systemet
finns en enkel funktion för att ange om antikroppen kräver
rening innan konjugering, och i så fall från vad.

X

3.4.24

Alla antikroppar som kräver rening innan konjugering har en
synlig markering i systemet.

X

3.4.25

En inventeringslista kan tas fram över valda prover och reagens
som finns och funnits i databasen.

X

3.4.26

Alla reagens och prover kan identifieras med en streckkod
kopplat till löpnummer.

3.4.27

Det syns med en tydlig markering vilka antikroppar som gått
över till Produktion.

X
X

4. QC/Produktion
Tabell 4.1: Funktioner i LIMS:et gemensamt för QC/Produktion.
ID

Specifikation

Need

4.1.1

Det går att följa antikroppars flöde genom att sätta statusar på
varje steg som utförts. Dessa statusar skulle kunna vara:
• 1. Beställd
• 2. Levererad
• 3. QC Koncentrationsmätning
• 4. Konjugerad
• 5. Konjugatcheck
• 6. Konjugat poolad
• 7. QC pool + Fix BG
• 8. Konjugat slut
• 9. QC pool 2 utförd

X

4.1.2

I flödet för antikropparna finns tre stycken understatusar till
statusarna med angivelse GK, UK, eller Under Analys:
• 3. QC Koncentrationsmätning

X

Nice

viii

•
•
•

5. Konjugatcheck
7. QC pool + Fix BG
9. QC pool 2 utförd

4.1.3

Det går att följa primrar flöde genom att sätta statusar på varje
steg som utförts. Dessa statusar skulle kunna vara:
• 1. Registrering
• 2. Koncentrationsmätning
• 3. Koncentrationscheck
• 4. Tillverkning av buffer
• 5. Spädning av primrar
• 6. Tillverkning av testplatta
• 7. Kontaminationsmätning av testplatta
• 8. Tillverkning av primerplattor
• 9. Kontaminationsmätning av primerplatta

X

4.1.4

I flödet för primrar finns tre stycken understatusar till statusarna
med angivelse GK, UK, eller Under Analys:
• 2. Koncentrationsmätning
• 7. Kontaminationsmätning av testplatta
• 9. Kontaminationsmätning av primerplatta

X

4.1.5

Status för flödena kan följas utifrån sökning på lotnummer,
artikelnummer, löpnummer.

X

4.1.6

Det går att sortera flöden efter status och understatus.

X

4.1.7

Sökning på artikelnummer ger information om:
• Motsvarande lotnummer
• Motsvarande löpnummer
• Tidigare använda artikelnummer i samma flöde
• Senare använda artikelnummer i samma flöde
• Status och understatus för flöden knutna till
artikelnumret
• Kvarvarande mängd
• Tillverkningsdatum

X

4.1.8

Sökning på lotnummer ger information om:
• Motsvarande artikelnummer
• Motsvarande löpnummer
• Tidigare använda lotnummer i samma flöde
• Senare använda lotnummer i samma flöde
• Status och understatus för flöden knutna till lotnummret
• Kvarvarande mängd
• Tillverkningsdatum

X

4.1.9

Sökning på löpnummer ger information om:
• Motsvarande artikelnummer
• Motsvarande lotnummer
• Relaterade löpnummer
• Status och understatus för flöden knutna till löpnummret

X
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•
•

Kvarvarande mängd
Tillverkningsdatum

4.1.10

Det finns en koppling mellan specifika AntikroppsID:n och de
lotnummer som innehåller den antikroppen.

X

4.1.11

Sökning på AntikroppsID ger information om tidigare utförda
flöden med samma antikropp.

X

4.1.12

Det finns koppling mellan AntikroppsID och dess relaterade
proteins UniProtID.

X

4.1.13

Varje flöde i konjugering av antikroppar har information om
det är en A-konjugering, B-konjugering, C-konjugering, och så
vidare.

X

4.1.14

Vid sökning på en panel genereras en lista med alla antikroppar
som ingår i den.

X

4.1.15

Det går att se samtliga antikroppsflöden för de antikroppar som
ska ingå i det slutgiltiga kitet.

X

4.1.16

Det går att se samtliga primerflöden för de primrar som ska
ingå i den slutgiltiga pirmerplattan.

X

4.1.17

Det går att dokumentera ingående reagens, material och
utrustning. Kan även logga använd mängd om tillämpbart.

X

4.1.18

Systemet meddelar användaren när utrustningen behöver
omkalibreras.

X

4.1.19

Det går att ladda in en CSV-fil från NanoDrop-mjukvaran.

X

4.1.20

Automatisk överföring av data från NanoDrop-mjukvaran i
realtid.

4.1.21

Det går att använda råvaror som tidigare har underkänts.

X

4.1.22

Om en råvara som tidigare har underkänts väljs för användning
presenteras en varningsruta.

X

4.1.23

Om en råvara vars utgångsdatum har passerat väljs för
användning presenteras en varningsruta.

X

4.1.24

Kan registrera giltigt referensmaterial (lotnummer) för olika
metoder och få en varningsruta presenterad om fel loter
används.

4.1.25

Journaler kan föras digitalt.

4.1.26

Journalerna innehåller inte metodbeskrivningar, vilket de gör
idag. Metodbeskrivningar ska ej finnas i LIMS:et.

4.1.27

För alla journaler går det att föra in:

X

X
X
X
x

•
•
•
•

•

•

Titel på journalen
Dokumentnummer
Versionsnummer
Information om utfärdande av dokumentet:
o Namn på utfärdare
o Avdelning
o Digital signatur
o Datum
Information om granskandet av dokumentet:
o Namn på granskare
o Avdelning
o Digital signatur
o Datum
Information om godkännande och frisläppning av
dokumentet:
o Namn på godkännare
o Avdelning
o Digital signatur
o Datum
o Giltighetsdatum

4.1.28

För alla kontrolljournaler ska följande ingå:
• Testobjekt:
o Artikelnummer
o Lotnummer
• Använd kontrollmetod
o Dokumentnummer
o Version
• Använda kontrollreagens:
o Artikelnummer
o Lotnummer
• Använd utrustning
• Signering av ingående delmoment
• Eventuella kommentarer till utförandet
• Spårbarhet till rådata
• Vem som utför försöket (delmoment)
o Namn
o Avdelning
o Digital signatur
• Granskning av försöket

X

4.1.29

Det går att designa journaler utifrån behov för den enskilda
metoden.

X

4.1.30

En journal kan ha flera granskare.

X
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5. QC
Tabell 5.1: Generella funktioner för QC.
ID

Specifikation

Need

Nice

5.1.1

Det går att ladda in en CSV-fil från programmet Fluidigm RealTime PCR analysis.

5.1.2

Automatisk överföring av data från Fluidigm Real-Time PCR
analysis.

X

5.1.3

Utifrån inladdade CSV-filer från NanoDrop beräknar, och
redovisar, systemet hur mycket ytterligare spädning som
behövs.

X

5.1.4

Det går att göra ändringar och uppdateringar i paneler.

X

5.1.5

Systemet ska kunna utföra och lagra beräkningar, även sådant
som inte utförs enligt befintliga mallar.

X

5.1.6

Tydlig markering om antikroppen kommer från Assay
Development, eller om det är inköpt av Produktion.

X

X

Tabell 5.2: Funktioner i LIMS:et för konjugering av antikroppar.
ID

Specifikation

Need

5.2.1

Det går att dokumentera uppmätt koncentration av varje inköpt
antikropp.

X

5.2.2

Det går att få en sammanställd reklamationslista över de
antikroppar som underkänts vid koncentrationsmätningar.

X

5.2.3

Utifrån inladdad CSV-fil från Fluidigm Real-Time PCR
analysis kan befintliga beräkningsmallar användas för att skapa
grafer (se grafen i Bilaga 2).

X

5.2.4

Det går att markera grafer som kräver ytterligare diskussion.

X

5.2.5

Markerade grafer kan kommenteras av olika granskare.

X

5.2.6

Det går att sortera ut markerade grafer.

X

5.2.7

Det går att jämföra resultat från aktuella och föregående
konjugeringar för en specifik assay i en och samma graf.

X

5.2.8

Efter sista konjugeringssteget är utfört kan alla konjugat som
inte valts ut till poolen markeras som UK på ett enkelt sätt.
Därutöver kan kommentarer om underkännandet ges.

X

Nice
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Tabell 5.3: Funktioner i LIMS:et för produktion av primerplattor.
ID

Specifikation

Need

5.3.1

Det går att få en sammanställd reklamationslista över de
primrar som underkänts vid koncentrationsmätningar.

X

5.3.2

Vid Koncentrationscheck kan understatus på samtliga 192
ingående primrar redovisas på ett tydligt sätt.

X

5.3.3

Utifrån inladdade CSV-filer från NanoDrop-mjukvaran i
2. koncentrationsmätning kan godkända och underkända
primrar redovisas med hjälp av redan befintliga
beräkningsmallar.

X

5.3.4

Primerkoncentrationerna kan i 2. koncentrationsmätning
redovisas i grafer. I graferna ska det tydligt framgå hur
koncentrationerna för alla primrar förhåller sig till de satta
gränserna för godkänd koncentration.

X

5.3.5

Det går att få en sammanställd lista över de primrar som
underkänts vid kontaminationsmätningen.

X

5.3.6

Vid spädning av primrar är det möjligt att logga vilka primrar,
vilken buffer och vilken utrustning som har använts. Det går
även att logga använd mängd primrar och buffert.

X

5.3.7

Vid tillverkning av testplatta är det möjligt att logga vilka
spädda primrar, reagens och vilken utrustning som har använts.
Det går även att logga använd mängd spädda primrar och
reagens.

X

5.3.8

Utifrån inladdad data från en CSV-fil från ett Fluidigm RealTime PCR analysis instrument används de befintliga
beräkningsmallarna för att redovisa vilka brunnar
kontamination finns i.

X

5.3.9

Vid kontaminationsmätning av testplatta är det möjligt att logga
vilka reagens, vilken platta och vilken utrustning som har
använts. Det går även att logga använd mängd reagens.

X

5.3.10

Det går att vid steget kontaminationsmätning av testplatta och
kontaminationsmätning av primerplatta specificera vilka
brunnar som var kontaminerade med vad.

X

5.3.11

Vid kontaminationsmätning av primerplatta går det att logga
vilka reagens, vilken platta och vilken utrustnings som har
använts. Det går även att logga använd mängd reagens.

X

5.3.12

Det finns en sorterbar sammanställning över status för beställda
primrar.

X

Nice
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Tabell 5.4: Funktioner i LIMS:et för kampanj/reagens.
ID

Specifikation

5.4.1

QC kan tilldela komponenter understatus GK, UK, eller Under
Analys i kampanjen som går/har gått igenom någon typ av
kvalitetskontroll.

5.4.2

Det går att se en sammanställning över de rester som finns kvar
efter en kampanj, innehållande information om vilka reagenser
som genomgått QC.

5.4.3

Stöd för att se lotnummret för komponenter som testats
tillsammans och gett GK / UK resultat.

Need

Nice

X

X

X

6. Produktion
Tabell 6.1: Funktioner i LIMS:et för Produktion.
ID

Specifikation

Need

Nice

6.1.1

Vid val av en tillverkningsorder går det att se en lista över alla
reagens som gått åt.

6.1.2

Råvaruåtgång rapporterat till LIMS är kopplat till MONITOR
Affärsystem.

X

6.1.3

Det finns en automatisk kontroll så att datan som står i
MONITOR Affärssystem och i LIMS:et inte avviker från
varandra.

X

X

7. Support
Tabell 7.1: Supports tillgång till provbanken.
ID

Specifikation

7.1.1

Det går att läsa informationen i provbanken.

Need

Nice

X

Tabell 7.2: Supports tillgång till data från Assay Development.
ID

Specifikation

Need

7.2.1

Det finns tillgång till information om assays i existerande
paneler likt dokument D.

X

7.2.2

Det finns en förhandsvisning av följande information från
kolumnerna i dokument D:
• UniProt human
• UniProt mouse
• Namn
• Panel
• Sekvens
• Återförsäljare av antikropp

X

Nice

xiv

•

Katalognummer för antikropp

7.2.3

För varje antikropp som ingår i en panel finns vilken
immunogen antikroppen binder in till.

X

7.2.4

Det finns en direktlänk till återförsäljare av antikroppars
hemsida länkat via katalognummer.

X

7.2.5

Det finns tillgång till information om markörer som testats och
om dessa har potential att komma med i en panel eller ej.

X

7.2.6

All information om markörer går att erhållas genom sökning på
UniProtID.

X

7.2.7

Det finns en förhandsvisning av markörer med följande
information:
• Om den är testad
• Intressant för kommande panel?
○ Varför/varför inte?

X

7.2.8

Har tillgång till information om markörer enligt
dokument G.

X

7.2.9

Har tillgång till loggade förändringar av panelerna.

7.2.10

Har tillgång till alla projekt.

X

7.2.11

Sökning på UniProtID och/eller fritext genererar relaterade
projekt.

X

7.2.12

Sökning på UniProtID och/eller fritext genererar relaterade
paneler.

X

7.2.13

Sökning på GO-terms genererar relaterade projekt.

X

7.2.14

Sökning på GO-terms genererar relaterade paneler.

X

7.2.15

Har tillgång till valideringsdokument.

X

X

Tabell 7.3: Supports tillgång till Strategy.
ID

Specifikation

7.3.1

Redigeringsbehörighet för Affinity Strategy:s Dokument C.

Need

Nice

X

Tabell 7.4: Övrigt.
ID

Specifikation

Need

Nice

7.4.1

Det går att ladda in den sammanställda datan från databasen
DisGeNet.

X

7.4.2

Det går att göra en panelsökning på datan från DisGeNet.

X
xv

Bilaga 2 - Dokumentlista
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