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Sammanfattning 
Science for Life Laboratory:s (SciLifeLabs) användarstöd inom bioinformatik brister inom en 
del områden som användarutbildning, organisation och kommunikation. För att kunna 
tillgodose den snabba utvecklingen av biotekniken (till exempel nästa generations 
sekvensering) och inte minst SciLifeLab är det viktigt att dessa brister åtgärdas. 

Efter att ha utfört en serie intervjuer med användare och leverantörer av SciLifeLabs 
sekvenseringstjänster har vi kommit fram till sex förslag för att täcka problemen inom de olika 
områdena. Förslagen sträcker sig från att vara enkla till mer omfattande att implementera. 

Resultaten är riktade mot SciLifeLabs sekvenseringsplattform och är utformade för att kunna 
implementeras i dagsläget samt anpassas till framtida utvecklingar. Vi tror också att förslagen 
kan, med enkla modifieringar, användas av andra plattformar hos SciLifeLab. 
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Inledning 
I denna rapport presenteras förslag för hur bioinformatikstödet för forskare kan utvecklas 
inom SciLifeLab, främst i Uppsala. Dessutom går vi igenom vad som vi bedömt är 
bakgrundsproblemen till projektbeställningen, och vad beställaren egentligen har för behov. 
Du kan också läsa om hur vi har gått till väga för att utföra projektet. Under arbetets gång 
har vi haft kontakt med leverantörer och användare av SciLifeLabs tjänster. Leverantörer 
definierar vi som de som arbetar med att utveckla och driva tjänsterna, och användarna är 
de som utnyttjar dem för att bedriva forskning. 

Våra förslag 
Här presenterar vi sex förslag, som utgör vad vi har kommit fram till att vara lämpliga 
lösningar till de problem som vi uppfattat finns. Förslagen har formats utifrån genomförda 
intervjuer och de synpunkter vi fått från enkäten som skickades ut tillsammans med 
förslagskatalogen (se Metod). Förslagen är av varierande storlek och olika komplicerade att 
genomföra. De är inte ordnade efter någon särskild prioriteringsordning. 

Vi har huvudsakligen studerat sekvenseringsresurserna på SciLifeLab, men vi tror att 
många förslag i stora delar går att överföra till andra sorters bioinformatiska tjänster. 

1. Exempeldata 

Förslaget om exempeldata innebär en samling data som ska finnas tillgänglig online för de 
som vill testa en standardiserad analysprocess innan de ger sig på egna analyser. 

Identifierat problem 

Idag förekommer det att användare saknar uppfattning om vad de olika arbetsstegen under 
sekvenseringen genererar. Det kan resultera i problem med att uppskatta svårhetsgraden 
och därmed mängden arbete som krävs för att slutföra analyserna. Erfarna bioinformatiker 
kan lätt missa att förklara moment som anses triviala men den gemene användaren inte 
förstår. Om en forskningsgrupp inte har klar uppfattning om vad som kommer att krävas av 
den bioinformatiska delen, kan det leda till att gruppen halvvägs genom projektet inser att 
de saknar rätt kompetens för att fortsätta med forskningen. 

Lösningförslag 

Detta förslag kommer främst vara riktat till de användare som kan den bakomliggande 
teorin men saknar praktisk erfarenhet. Vi föreslår att SciLifeLab skapar en samling 
exempeldata som representerar olika typer av projekt i olika steg i arbetsprocessen. Datat 
kan till exempel bestå av rådata, skript och slutdata från de metoder som används oftast, 
bland annat RNA- och exonsekvensering. 

Presumtiva användare kommer att kunna prova på olika steg av en standard-arbetsprocess 
för att få en uppfattning om svårigheterna i arbetet och sitt eventuella behov av extern hjälp. 
Datasamlingen kommer kunna användas som ett komplement till beslutstagande kring 
gruppsammansättning. 

Synpunkter 

De åsikter som framkommit angående detta förslag har i allmänhet varit positiva. Det tas 
bland annat upp att exempeldata kommer underlätta uppstartandet av projekt eftersom det 
ger en grund att öva på. Det framhävs också att detta förslag bör vara relativt billigt att 
genomföra då det inte kommer att kräva något större underhåll. 

Ett av de orosmoment som uttrycks är att väldigt få projekt är standardiserade vilket kan 
leda till en falsk trygghet av svårighetsgraden. Dessutom finns det en risk att folk kopierar 
exemplen direkt och att de då saknar de djupare kunskaperna för att kunna optimera sina 
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analyser efter just sitt dataset. Vidare uttryckte fler att det skulle vara effektivare att direkt 
fråga en mer erfaren kollega om sitt problem. Det är därför viktigt att detta inte ersätter 
utan kompletterar andra stödfunktioner.  

2. Questions & Answers – QnA 

QnA ska erbjuda ett användarsamhälle där man snabbt kan hitta vanliga frågor och svar, 
samt ställa egna frågor. Martin Dahlö (UPPNEX) arbetar för närvande med en prototyp och 
vårt förslag baseras på den. 

Identifierat problem 

Vi har sett att användarna i många fall har mindre frågor som behöver besvaras för att de 
effektivt ska kunna utföra analyser på UPPNEX. Många forskare ställer liknande frågor, 
vilket leder till upprepningar av svar och att leverantörer måste lägga värdefull tid på att 
svara på samma frågor. 

Lösningsförslag 

Vi föreslår därför en webbaserad portal som ska fungera som stöd för SciLifeLabs 
bioinformatikresurser. Här ska de kunna ställa frågor angående deras tjänster och finna 
svar från tidigare användares frågor. QnA-portalen ska administreras av ”moderatorer” som 
är erfarna bioinformatiker. Dessa moderatorer ska förutom att ha en administrativ roll även 
finnas till hands för att svara på frågor som användare ställer. Dessutom ska det finnas 
möjlighet för användare att svara på andra användares frågor. 

Vi har tänkt att QnA ska vara uppbyggt som ett supportcenter snarare än diskussionsforum. 
En fråga ställs och därefter ska endast svar förekomma, liknande Yahoo Answers (Wikipedia, 

2012). Svaren ska kunna betygsättas av användare, och sorteras enligt de bästa svaren. 
Vidare diskussion angående frågor och svar ska kunna föras i anslutning till dessa, men dolt 
så de korrekta svaren är lätta att finna. 

Synpunkter 

Användare har påpekat att detta är en bra idé och att det finns liknande supporttjänster 
idag. Det som önskas är något som är mer inriktat på de lokala resurserna och tjänsterna. Vi 
samtycker och menar på att forumet ska administreras av SciLifeLab och kretsa kring 
UPPMAX-frågor.  

Vidare poängteras det att det kan vara svårt att hitta personal som har kompetens att driva 
tjänsten samtidigt som denne har tid att avsätta till detta arbete. Man kan behöva lägga 
resurser för att göra just detta, för det är viktigt att tjänsten modereras ordentligt så att 
kvaliteten på svar hålls hög samtidigt som svaren inte dröjer för länge. 

3. Introduktionskurs – Ansiktena bakom UPPNEX 

Det här förslaget erbjuder användare en chans att utvidga sina kunskaper angående 
UPPNEX grundläggande struktur och användning. Det kan bli lättare att fokusera på sin 
egen forskning när man vet hur UPPNEX är uppbyggt och fungerar.  

Identifierat problem 

Vi har förstått att det finns användare som inte vet vilka resurser som finns till godo vid 
UPPNEX. Vidare finns det också användare som har tidigare erfarenheter av UPPNEX men 
inte har den kunskap som krävs för att själv kunna utnyttja tjänsterna. Vi tror att detta leder 
till att användare begränsas i deras forskning samtidigt som UPPNEX går miste om 
användare. 
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Lösningsförslag 

För att erbjuda användare en inkörsport till UPPNEX tjänster föreslår vi att en 
introduktionskurs ska erbjudas. Introduktionskursen ska gå igenom grundläggande 
information angående hur arbete mot UPPNEX går till. Dessutom ska kursdeltagarna få en 
chans att introduceras för supportpersonalen och användarsamhället. 

Kursen bör delas upp i flera delar, däribland en introduktion till hur UPPMAX används samt 
en laborativ del där man får lära sig använda Linux och basala skriptspråk. Senare, mer 
avancerade delar av kursen kan vara spridda över en längre period för att ge användare en 
mer kontinuerlig utbildning. Tre förslag på hur kursen kan ges följer nedan. 

Online – En hemsida som presenterar UPPNEX. Där man finner videoföreläsningar, ett 
kontaktformulär för att boka möte med supportpersonal och uppgifter för hur man får 
tillgång till användarsamhället. 
Offline – Samma upplägg som onlinekursen. Däremot ska material finnas på ett minne eller 
en CD-skiva som kan skickas till användare. Det ska finnas möjlighet att beställa många 
offlinepaket för att kunna tillgodose behov för större organisationer. 
Live – Traditionell föreläsning där det finns möjlighet att ställa frågor direkt. På 
föreläsningen ska material delas ut som ska hjälpa användare att komma igång med 
UPPNEX tjänster. 

Introduktionskursen kan finansieras genom den generella kostnaden för utnyttjandet av 
UPPNEX tjänster. Det ska således inte kosta användaren direkt vid utbildningstillfället. 

Synpunkter 

Överlag har vi fått positiv respons på detta förslag. Många ser det som nyttigt att delta i en 
sådan kurs dels för utbildningssyfte och dels för att knyta viktiga kontakter. Här har vi då en 
fördel med en traditionell föreläsning framför andra alternativ. 

Samtidigt kommenteras det om finansiering. För att göra introduktionskursen bra med 
kvalitativt material samt bra laborationer, kan kursen bli dyr att driva. Däremot menar vi att 
det är viktigt att man inte prioriterar lägre kostnader framför en kvalitativ kurs med bättre 
användarstöd som följd. 

4. ”Hyr en bioinformatiker” 

Ett förslag som gör det möjligt för forskargrupper, som själva saknar bioinformatisk 
specialkompetens, att under en begränsad tid lösa bioinformatiska problem och på så sätt 
kunna komma vidare i arbetet utan att behöva rekrytera en särskild person. Siv Andersson, 
institutionen för cell- och molekylärbiologi, håller idag på att utveckla en sådan tjänst för 
SciLifeLabs räkning. 

Identifierat problem 

Vårt intryck är att fler och fler traditionella forskningsområden rör sig mer emot att utnyttja 
storskaliga analysmetoder. De kräver ofta avancerad bioinformatisk expertkunskap för att 
kunna ta fram det data som sedan forskare inom området kan dra slutsatser utifrån. Om 
man i sin forskargrupp saknar en specialist för att analysera stora datamängder, kan det 
leda till att man antingen inte ger sig in på nya intressanta områden eller att man gör det 
men inte lyckas hantera materialet. Om man väljer att rekrytera en specialist för uppdraget, 
så kan det ta orimligt lång tid att hitta och anställa någon som man endast behöver för en 
begränsad tid. 

Lösningsförslag 

Vi föreslår att det inrättas en pool av bioinformatiker som kan ”hyras ut” till projekt under 
perioder från någon månad upp till ett halvår eller längre. Detta bör organiseras inom 
SciLifeLab på ett sätt som liknar en konsultfirma. Hur många personer som behövs beror på 
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det totala behovet, men det är viktigt att ha en tillräckligt stor grupp så att presumtiva 
kunder kan få tillgång till någon inom rimlig tid. Vid rekrytering bör det tas i åtanke att 
arbetsstyrkan ska täcka olika specialiseringar.  

Genom att de institutioner eller grupper som behöver tillfällig förstärkning kan få det från 
en färdig pool, slipper de genomföra ett anställningsförfarande utan kan få en lämplig 
person utpekad när de vänder sig till förmedlingen. Det enda användarna behöver erbjuda 
är en arbetsplats och en lämplig introduktion. De får räkna med att dessa som arbetar en 
eller flera månader på projektet ska ses som medförfattare i eventuella 
forskningspublikationer. Det finns förstås möjlighet att låta konsulterna arbeta parallellt på 
olika platser, i det fall det passar användarna bättre. 

Vi är övertygade om att det finns ett behov av en sådan här funktion eftersom det bildats 
liknande strukturer spontant inom den akademiska världen. Bland annat känner vi till en 
student på civilingenjörsprogrammet i bioinformatik som har ett konsultbolag som arbetar 
liknande, och en av de vi intervjuat har en delad anställning på Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Ultuna, och Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala, där han sysslade 
med just bioinformatiska problem som gruppen själv inte kunnat lösa. 

Bioinformatikerna som arbetar här har möjlighet att få en mycket bred erfarenhet på kort 
tid, vilket vi tror kan vara attraktivt. Det finns dock en stor risk för att det kommer vara 
svårt att rekrytera tillräckligt många skickliga bioinformatiker till verksamheten. 

Synpunkter 

Vår referensgrupp har ställt sig huvudsakligen positiv till en sådan här funktion. Flera 
menar att förslaget är ”jättebra”, och att man redan försöker arbeta mot det här. Däremot 
befarar man att det kan bli dyrt, vilket är en högst rimlig synpunkt. Det behöver noggrant 
utredas hur stora overheadkostnader organisationen i SciLifeLab kommer ha och därmed 
vad kostnaden kommer bli jämfört med att anställa någon direkt. 

Vissa användare menar att man kan ifrågasätta om den inhyrda ska få vara medförfattare 
eller inte, och är oroliga för att den ska ”ta” åt sig en del av erkännandet för dennes arbete. 
Vi förstår det problemet, men vi tror dock att det delvis kan vara ett symptom på att 
forskare inte nödvändigtvis förstår vidden av det bioinformatiska arbetet. I varje fall kan det 
finnas ett acceptansproblem bland forskare som kan behöva övervinnas för att förslaget ska 
fungera väl. 

5. Applikationsexpert för bioinformatiska analyser 

Ibland när forskargrupper arbetar med projekt så kommer de till en punkt då det skulle 
vara bra med handledning från en bioinformatiker. Det kan handla om att välja vilken 
mjukvara eller metod som troligast kommer ge bäst resultat i den fortsatta analysen.  

Identifierat problem 

Som vi har förstått det så finns det idag applikationsexperter inom sekvensering och inom 
mer tekniska datorfrågor på SciLifeLab. Däremot så saknas det en tolkning- och 
analysexpert som man kan vända sig till för att få hjälp i de senare delarna av 
arbetsprocessen. Kunder har uttryckt att de jämfört med stödet i sekvenseringsskedet blir 
mer eller mindre lämnade ensamma med sitt data på UPPNEX. I många fall så behöver 
kunderna mer hjälp med hur de ska hantera data och hur de ska göra för att analysera 
denna stora mängd med information. 

Lösningsförslag 

Vår lösning på detta problem är att man på SciLifeLab ska anställa applikationsexperter som 
användare kan vända sig till för den delen av arbetet. Deras funktion är att koordinera och 
stödja användarna i deras analyser på UPPNEX. Applikationsexperterna ska känna till 
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resurserna på UPPNEX, men ska även ha kunskaper inom kundernas tillämpningar, till 
exempel genome assembly. På så sätt ska de kunna fungera som ett bollplank för användare, 
från planeringsarbetet till tolkning av analyser. Genom att ha kontinuerlig kontakt med de 
många kunder som gör likartade uppgifter så ska applikationsexperten få stor erfarenhet av 
att till exempel välja metoder och optimera parametrar. En möjlighet är att 
applikationsexperten samlar på sig ett skriptbibliotek som kunderna sen har chans att 
utnyttja. 

Det är meningen att applikationsexperten ska kunna stödja många likartade projekt 
parallellt och till viss del fungera som ett stödcentral. För att applikationsexperten ska 
kunna anpassa hjälpen till de olika projekten ska ett loggsystem vara till grund för 
stödcentralen. Loggsystemet ska innehålla bakgrundsinformation kring projektet, vilken typ 
av sekvensering och så vidare, men även information kring problem och lösningar som har 
uppkommit. 

När SciLifeLab har fått en egen byggnad i Uppsala kan man tänka sig att 
applikationsexperterna kommer vara lokaliserade i huset. Där kan de då utbyta 
erfarenheter samt ta hjälp av varandra vid svårigheter. Om det nya huset även innehåller 
forskargrupper möjliggör det för en personlig kontakt mellan de berörda. Det andra 
alternativet är att de är utplacerade på olika institutioner likt satelliter. Detta skulle 
generera en närmare kontakt med användarna, dock endast på de berörda institutionerna. 
Dessa två kan eventuellt kombineras. 

Denna tjänst ska ingå i grundutbudet, när man börjar använda sig av UPPNEX. Alla vinner på 
att maximera användandet, och det främjas inte av en användaravgift som tickar när man 
ställer en fråga. Om användarna får denna kontaktmöjlighet kommer de bättre kunna 
utnyttja de tekniska möjligheter som SciLifeLab och UPPNEX erbjuder. 

Synpunkter 

Detta förslag har fått mycket bra respons och det verkar som att majoriteten skulle ha 
användning för det. Vissa känner att de skulle ha användning av en sådan expert hela tiden 
och andra säger att så länge det inte innebär medförfattarskap så är det en väldigt bra tjänst. 
Vi anser att denna kommentar rör en viktig aspekt: balansgången mellan att vara ett stöd 
och en aktiv del av projektet. Applikationsexperten ska endast agera som ett stöd för 
projekten och därmed inte ses som medförfattare. 

Många tror dock att det kan bli dyrt och att det kanske skulle vara svårt för 
applikationsexperterna att ha koll på vad som sker i projekten de ska hjälpa till i, men vi 
hoppas att loggsystemet ska motverka detta problem. Några tror även att det kan vara svårt 
att hitta bioinformatiker som skulle vilja ha en sådan tjänst. 

6. Standardiserad kundkontakt 

Vi presenterar här två förslag som har som syfte att främja SciLifeLabs kundkontakt.   

Identifierat problem A 

SciLifeLab ger idag, främst i Uppsala, ett väldigt splittrat intryck. De olika plattformarna 
håller till på olika platser och användare upplever att det är svårt att veta var man ska vända 
sig. Vi tror att många användare vänder sig till Uppsalas båda sekvenscenter, och förhandlar 
utan att egentligen veta varför den ena är att föredra för just deras projekt. 

Lösningsförslag A 

Vi föreslår därför en gemensam inkörsport till alla sekvenseringsresurser i Uppsala. Det 
skulle vara en resurs dit användare kan vända sig för att sedan bli hänvisade till lämplig 
anläggning. 
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Synpunkter A 

När detta förslag presenterades för intervjuobjekten möttes det av blandad kritik. Vissa 
ansåg att det var en god idé, medan andra påpekade att det kan bli dyrt och kräva mycket 
administrativt arbete. Det framkom även att det kan bli svårt att fördela projekten på de 
etablerade plattformarna, då den plattform som tilldelas färre eller mindre uppdrag 
kommer bli missnöjd. 

Identifierat problem B 

Användare upplever även att SciLifeLabs kommunikation innehåller en del brister. Mejl som 
skickas till användare har idag ingen konsekvent struktur. Detsamma gäller indexering av 
prover och projekt. Detta leder till att användare behöver lägga värdefull tid på att 
identifiera och organisera sina prover och leveransrapporter. 

Lösningsförslag B 

Vi föreslår att SciLifeLab bör utforma ett standardiserat sätt att kommunicera med sina 
användare. Några konkreta förslag följer nedan.  

Mallar bör utformas för olika slags mejl som skall skickas till användare. Dessa bör vara 
skriva på ett lättbegripligt och informativt sätt, de bör även ha liknande struktur.   

Leveransrapporter bör skickas med mejl som innehåller mycket information i ämnesraden, 
så användaren snabbt ser vilket projekt och vilka prover leveransrapporten innefattar. 

Rapporter och leveranser bör skickas från en gemensam mejladress, 
liknande ”sequencing@scilifelab.se”, istället för att de skickas manuellt från olika anställda. 
Detta för att ge en tydligare överblick av kommunikationen mellan användare och 
leverantörer. 

SciLifeLab bör se till att användaren alltid känner till status för sina prover. Detta kan 
kommuniceras med hjälp av en uppdatering av den existerande webbapplikationen där 
provstatusen ska uppdateras regelbundet. 

Synpunkter B 

Detta förslag togs emot positivt av intervjuobjekten. Ett fåtal av de intervjuade beskrev 
detta som den största bristen i SciLifeLabs användarstöd. Däremot ansåg de flesta att detta 
förslag inte var av högsta relevans för att bemöta deras problem. 

Vi anser att även om detta förslag inte är av högsta relevans, så bör det ändå kunna 
implementeras relativt smärtfritt. Dessutom tror vi att detta förslag kommer att bli en 
obligatorisk del av den pågående expansionen av SciLifeLab. 

Strukna förslag 
De sex förslag vi har presenterat är de vi bedömer vara viktigast och som fått bäst omdömen 
av vår referensgrupp. I samband med det har vi sorterat bort ett förslag som fick sämre 
respons, vi anser fortfarande att den tar upp viktiga aspekter som kan vara värda att tänka 
på. Förslaget kan vara viktigt inte minst då SciLifeLab hela tiden expanderar. 

7. Utredning av standardisering av pipeline 

Användare kan ha nytta av att standardmässiga dataanalyser som görs mer eller mindre 
automatiskt och ingår i sekvenseringstjänsten. Detta kan till exempel vara identifikation av 
varianter och snippar. 

Identifierat problem 

Vi uppfattar att olika sekvenseringstjänster försöker utveckla vad som ingår i pipelinen, och 
därmed göra mer och mer av det som legat på användaren tidigare. Det kan på så sätt vara 
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möjligt att göra dessa grundanalyser på ett så effektivt sätt som möjligt. Det är dock viktigt 
att pipelinen utvecklas i en riktning som användarna har nytta av. 

Lösningsförslag 

Vi föreslår därför att det skapas en arbetsgrupp med representanter från Uppsalas två 
sekvenseringscentrum tillsammans med användare, med uppgift att ge förslag på nya och 
feedback på existerande tjänster som ingår i sekvenseringstjänsten. På det sättet kan dels 
tjänsterna utvecklas för att bättre svara mot användarnas behov, och dels förståelsen 
mellan grupperna öka. 

Synpunkter 

Av de flesta kommentarerna framgår det att förslaget inte anses hjälpa användarna då de 
hellre vill ha bättre koll på deras analyser än utnyttja en standardiserad process. Samtidigt 
menar några att detta kan vara en bra ”extra tjänst” för de mer grundläggande analyserna.  

Vidare påpekas det att denna tjänst skulle kräva mycket underhåll vilket leder till höga 
driftkostnader. Vi tycker att åsikterna är skäliga men att man ska ha i tanke att alla typer av 
implementeringar kommer kosta resurser och pengar. 

Uppdraget 
Vår uppdragsgivare är Science for Life Laboratory, Uppsala, mer specifikt dess avdelning för 
bioinformatik. Där har man upplevt att det uppstår brister i interaktionen mellan 
SciLifeLabs personal och användarna av deras tjänster. Man upplever att det användarstöd 
som finns idag inte ger forskargrupper möjlighet att dra nytta av de plattformar som finns 
vid SciLifeLab. Detta är till exempel tekniker för nästa generations sekvensering, som 
levererar mycket stora mängder data. SciLifeLab menar att användarstödet till forskare 
brister, bland annat för dem som saknar egna bioinformatiker. 

Beställaren önskar sig från oss ett förslag på hur användarsupporten kan utformas i 
framtiden, anpassat till olika forskargruppers behov. Däri vill beställaren att vi även tänker 
på hur förslagen kan finansieras.  

Vi har valt att inom SciLifeLab i första hand undersöka sekvenseringsplattformarna och -
supporten, eftersom de är stora och används mycket brett. Vi har förhoppningen att vårt 
resultat, med viss eftertanke, kan överföras även på andra plattformar och liknande 
verksamheter. Det är viktigt att mottagaren noga överväger om samma problem finns där, 
och om de föreslagna lösningarna skulle göra nytta. Vi tror dock att det är rimligt att det i 
många fall är så. 

De lösningar vi undersökt är främst riktade mot den grupp forskare som saknar egen 
specialkompetens inom bioinformatik och har relativt liten erfarenhet av sådana analyser. 

Beställarens problem och behov 
De intervjuer som genomförts (se Metod) har väsentligen bekräftat beställarens bild av 
problemet. Förutom det rena kommunikationsproblemet har flera intervjuade gett uttryck 
för en splittrad bild av SciLifeLabs organisation. Användare menar att det är svårt att 
orientera sig och veta vem de ska vända sig till. Dessutom gör den geografiska splittringen 
(exempelvis mellan Biomedicinskt Centrum och Evolutionsbiologiskt Centrum) att det 
skapas artificiella gränser istället för naturliga kontaktytor mellan olika enheter, enligt 
användare.  

Detta är sådant som egentligen berör SciLifeLabs och Uppsala universitets organisation och 
ligger utanför vårt arbete, men vi tror att mycket av bristande kommunikation och 
förståelse beror på organisationen. Därför har vi tagit fram förslag för att just skapa 
naturligare kontaktvägar och på så sätt föra ihop splittrade delar av organisationen. 
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Mer direkt relaterat till användarstöd, så tycker användare att de generellt kan få bra stöd 
under sekvenseringsfasen men sedan blir lämnade ensamma på beräkningsklustret. Där de 
har svårt att få bra stöd och tips om vilka analysmetoder de kan använda. Det är svårt att få 
kontakt med någon som har erfarenhet av liknande arbete förut, trots att det rimligen borde 
finnas fler som tidigare, till exempel, i ett helgenomprojekt haft en för stor datamängd för att 
kunna köra det på en Kalkyl-nod.  

Det förekommer också att sekvensering görs utan att det finns resurser för att omedelbart 
analysera den datamängd som uppstår. Det uppges att forskargrupper ofta börjar analysera, 
men sedan inte vet hur de ska fortsätta. Ofta löses sådana problem genom informella 
samarbeten, där man går och frågar någon som kan och som råkar sitta i samma hus. Det 
finns en kultur av att man hjälper varandra, men den innebär också att det kan ta mycket tid 
för den forskare som är skicklig på att lösa bioinformatiska problem.   

Metod 
Vi har valt att samla informationen för rapporten genom att utföra ett antal intervjuer. Vi 
började med att göra efterforskningar om vilka personer som kunde vara lämpliga att 
intervjua och om hur intervjuerna skulle utformas. 

Urval av intervjupersoner 

För att ta hänsyn till båda sidor av problemet planerades intervjuer med både användare 
och leverantörer. Tre leverantörer respektive fem användare eftersträvades, med så stor 
spridning över olika plattformar på SciLifeLab samt över så många institutioner och 
fakulteter som möjligt. 

I sökandet efter lämpliga intervjuobjekt på användarsidan tog vi hjälp av “UPPNEX projects 
2011”, som går att finna på UPPNEX hemsida (UPPNEX). Då vi har avgränsat projektets 
område till sekvensering i första hand, så har vi gått igenom listan efter de projekt som 
utnyttjar sekvenseringstjänster hos UPPNEX. Därefter följde en mindre efterforskning om 
projekten för att hitta de som på ytan överensstämde med vår målgrupp. När potentiella 
kandidater valts ut kontaktades de ansvariga för projekten via e-post med en beskrivning av 
projektet och en förfrågan om de eller någon i deras forskargrupp som använder sig av 
UPPNEX kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. 

Intervjuplanering 

Intervjuer planerades att hållas med leverantörer och användare av UPPNEX tjänster, därför 
utformades två intervjumallar anpassade efter de två grupperna. En efterforskning om 
intervjuteknik gjordes för att få ut så mycket information som möjligt ur intervjuerna. 
Diskussion kring vad vi ville få ut av intervjuerna lade grund för de frågor som 
intervjumallarna innehåller. Mallarna utformades efter den så kallade “tratt-tekniken”. 
Denna teknik innebär att varje delområde inom intervjun inleds med breda, generella frågor 
för att sedan övergå till alltmer specifika frågor (Ekholm & Fransson, 1992). 

Något annat man ska tänka på är hur man kan ta hand om intervjuerna på ett bra sätt. Dels 
att det är bra att samma frågor ställs till alla så att man kan jämföra svaren man har fått. Det 
är även viktigt att planera intervjuerna väl så att man inte efter intervjun kommer på frågor 
man borde ha ställt under intervjun. Ett annat råd vi tog till oss var att det är bra att 
kontrollera om man har uppfattat saker som sagts under intervjun rätt (Lantz, 2007). 
Intervjutiden beräknades vara 30 till 60 minuter och det beslutades att intervjuerna skulle 
spelas in för att sedan transkriberas. 
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Resultat 

Kontakten med leverantörer lyckades, och tre intervjuer har genomförts enligt plan. Vad 
gäller användare lyckades vi genomföra fyra intervjuer med sammanlagt fem användare, 
vilket har gett en acceptabel mängd information. Vi har intervjuat personer på Uppsala 
universitets institutioner för Medicinska vetenskaper; Immunologi, genetik och patologi; 
Ekologi och genetik; Cell och molekylärbiologi samt Växtbiologi och skogsgenetik på 
Sveriges Lantbruksuniversitet och Gene technology på SciLifeLab Stockholm. 

Alla intervjuer sammanfattades för att sedan diskuteras igenom noggrant så att alla tankar 
och problem som intervjuobjekten uttryckte noterades. Efter att sju intervjuer genomförts 
användes intervjuerna som underlag för en preliminär förslagskatalog. Katalogen innehåller 
sju konkreta förslag som antingen har lämnats av intervjuobjekt eller som vi själva under 
arbetets gång tagit fram. 

När förslagen hade genomarbetats skickades de ut till intervjuobjekten, tillsammans med en 
frågeenkät för utvärdering av förslagen. Syftet var att se om intervjuobjekten tyckte att vi 
har lyckats fånga det relevanta i intervjuerna, samt att få deras reflektioner angående 
förslagen. Sex av intervjuobjekten svarade på enkäten och vi har tagit till oss deras åsikter 
och se till att rapporten speglar dessa. 

Diskussion 
Vi gick in i projektet med viljan att göra vårt bästa för att få fram ett bra resultat och vi 
känner att vi har lyckats. Med tanke på den tid vi haft tillgänglig och svårigheterna att få 
intervjuobjekt så är vi nöjda med den information som vi har samlat in och de förslag som 
detta resulterat i. Vi är säkra på att våra förslag kommer bidra till ett förbättrat 
användarstöd och att några till och med kan vara nödvändiga inför framtida expanderingar 
av SciLifeLab. 

Även om varje förslag står för sig själv föreslår vi att man försöker implementera så många 
som möjligt för att skapa en mer heltäckande support. Man måste dock tänka över och 
prioritera vilka av förslagen som verkar mest nödvändiga just nu och vilka som bör 
implementeras i ett senare skede. 

Om SciLifeLab tar till sig av det vi kommit fram till och använder sig av förslagen, möjligtvis 
något vidareutvecklade, är vi säkra på att de kommer att få den framtida bioinformatiska 
support som är nära den de eftersträvar. 

Tack 
Vi vill skänka ett tack till vår handledare Margareta Krabbe, inst för biologisk 
grundutbildning, vår beställarrepresentant Jan Andersson, inst för cell- och 
molekylärbiologi och vår beställare SciLifeLab för stöd under arbetet. Dessutom är vi 
tacksamma gentemot de leverantörer och användare som ställt upp på intervjuer och svarat 
på enkäten.  
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Bilagor 

Reflektion av projekt 

Det är nu slutet av maj och vi sitter här och skriver de sista raderna på slutrapporten och 
planerar hur redovisningen av det hela ska gå till. Projektet har nått sitt slut och det är dags 
för oss att utvärdera vårt arbete. Ett arbete vi anser har varit framgångsrikt och utvecklande 
för alla projektdeltagare. 

Gruppindelning  

Redan tidigt under arbetet med projektplanen kom vi fram till att vi skulle ha tydliga 
grupproller och att vi ville göra detta projekt så verklighetstroget som möjligt. Därför fick 
varje gruppmedlem en tydlig roll som de sedan har behållit under hela projektet. Vi tillsatte 
en projektledare, en sekreterare, en lokalansvarig och två deadlinesansvariga vilka även fick 
ytterligare ansvar att korrekturläsa det som skrevs. Denna gruppindelning har fungerat bra 
och vi har inte haft några betydande problem. Vårt arbetssätt har gett oss inblick i hur 
projekt i arbetslivet fungerar och det har inte känts som om någon överlag har fått ta på sig 
mycket mer arbete än de andra. Det har snarare varit ett väldigt väl fungerande samarbete 
där alla hjälpt varandra, men där varje gruppmedlem ändå skött sitt delansvar exemplariskt. 
Frånvaro på grund av sjukdom har inte lett till problem, då någon annan har tagit över den 
frånvarandes ansvar under den perioden. Alla gruppmedlemmar har fått sina röster hörda 
vid viktiga beslut och vi anser därför inte att vi gått miste om något genom att, till skillnad 
från många andra grupper, inte rotera projektledarrollen. 

Projektarbetet 

I projektets början var det svårt att uppskatta hur många aktiviteter som behövdes för att 
slutföra varje uppgift. Detta blev lättare under projektets gång och gruppen fick en känsla 
för hur man skulle dela upp varje uppgift i aktiviteter. För varje aktivitet tillsattes en 
huvudansvarig som skulle se till att aktiviteten genomfördes och som även hade ansvar för 
att en aktivitetsrapport skrevs när aktiviteten var avslutad. Deadlinesansvariga hade ansvar 
för att se till uppgifter blev gjorda under utsatt tid och förde in nya aktiviteter i 
aktivitetslistan. 

Projektet baserades främst på intervjuer. Därför kretsade arbetet till stor del kring att 
skriva mallar, hitta intervjuobjekt, boka intervjuer, hålla intervjuer, transkribera 
intervjuerna och sedan sammanfatta dem. Under bokningen av intervjuer stötte vi på vissa 
problem. Det var från början tänkt att vi skulle intervjua åtta personer, det slutade dock 
med att projektet baserades på sju intervjuer. Detta är den enda avvikelse från 
projektplanen vi har gjort, som skedde efter att vi rådfrågat och fått godkännande från 
beställarrepresentanten. Vi hade efter sju intervjuer arbetat ihop en så pass innehållsrik 
katalog med förändringsförslag att beställarrepresentanten höll med om att en åttonde 
intervju inte var nödvändig. Förslagskatalogen och en tillhörande enkät skickades ut till 
intervjuobjekten för att få återkoppling på vår förslagskatalog och se om de lösningar vi 
föreslagit faktiskt löste deras problem. När vi fått svar på enkäten så var intervjudelen 
avslutad. 

Mycket tid har lagts på skrivande av olika dokument såsom projektplanen, 
mellanredovisningen och nu slutrapporten. Alla stora dokument som skrivits har arbetats 
igenom flera gånger. De har skrivits och redigeras, för att sedan läsas och redigeras igen. Vid 
de flesta tillfällen har alla gruppmedlemmar medverkat i denna process, vilket har gjort att 
det som skrivits har blivit väl genomarbetat innan det har skickats in. 
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Kursmål 

Vårt sätt att arbeta har gjort så att alla har deltagit i alla steg i processen och därför har det 
varit enkelt för oss att nå alla kursmål utan något problem. Vi var i början något skeptiska 
till att vi skulle uppfylla målet som handlar om att tillämpa breddade kunskaper inom 
bioteknik, då vårt projekt främst skulle baseras på intervjuer. Det visade sig dock att våra 
kunskaper inom bioteknik var nödvändiga för att kunna tala på samma nivå som våra 
välutbildade intervjuobjekt. Vi anser oss därför ha nått alla kursmål. När det gäller de 
individuella målen så har alla haft en chans att jobba på sina mål. 

Efter att vi har slutfört projektet och nu kan titta tillbaka på det så finns det inga betydande 
förändringar vi skulle vilja göra. 

Individuella kursmål 

Alex Basu 

Efter att ha arbetat med projektet från start till slut kan jag nu säga att jag lärt mig hur ett 
projektarbete kan läggas upp. Jag förstår vikten av förberedande planeringsfas inför ett 
projekt, se aktivitetsrapport 12-X5-12, där sammansättning av projektplanen beskrivs. 
Denna projektplan har hjälpt oss hålla rätt spår genom arbetets gång samtidigt som 
skrivandet av den fick oss att komma igång med samarbetet inom gruppen.  

Jag anser att min förmåga att jobba i grupp inte förändrats avsevärt sedan planeringsfasen 
av projektet. Jag har heller inte stött på några problem inom gruppen, och tror därför att 
min samarbetsförmåga redan innan var av tillräcklig grad för projektarbetet. Däremot 
förstår jag nu att det kan vara viktigt att inte hålla för hårt om mina egna åsikter, för att ge 
utrymme för avvikande idéer. Vidare känner jag att jag numer har bättre 
koncentrationsförmåga när jag arbetar med andra. 

Jag kan inte direkt säga att jag har hittat min rätta roll inom gruppen förutom den som jag 
blev tilldelad i början av projektet. Det jag har märkt är att jag inte alltid jobbar i samma takt 
som andra gruppmedlemmar, vilket medför två scenarion. Det första är att jag gärna 
fortsätter med nästa uppgift så snart jag är klar. Det har lett till att jag funnit en mer 
drivande sida av mig själv, där jag intar en slags ledarroll för att sätta arbetet med nya 
uppgifter i rullning. 

Det andra scenariot är att jag tappar orken efter slutfört arbete och går hem tidigare än de 
andra. Detta är något jag måste fortsätta jobba med eftersom jag känner att jag sviker 
gruppen när jag lämnar dem. Istället för att gå hem bör jag ta en paus för att hitta motivation 
till att fortsätta arbeta.  

Arvid Gynnå 

”hantera stora mängder spridda information” 

Ett sånt här projekt har, som jag förutsåg, många inriktningar och lösa trådar samtidigt. Vi 
har haft olika sorters material att hantera, som ljudfiler, intervjuutskrifter och 
aktivitetsrapporter. Däremot har vi inte haft särskilt mycket traditionella källor, som 
litteratur eller publicerade artiklar. Vi har använt oss av webbtjänster, en 
synkroniseringstjänst och ett särskilt byggt kalkylark för att hålla reda på vårt material. 
Detta har fungerat huvudsakligen väl, och jag har nu erfarenheter inför framtiden. 

 

 

”utveckla min förmåga att arbeta i projekt” 

Vi har genomfört projektet enligt urtypen för projekt: förstudie, projektplan, genomförande, 
avslut. Det finns förstås varianter på detta, men jag tycker att jag verkligen har fått grepp om 



 15 

vanlig ”best practice” när det gäller att utforma projekt. Jag har redan tillämpat detta på två 
olika projekt som jag antingen arbetar i, eller initierats av en styrelse jag sitter i. 

Det går inte att peka på någon specifik del av kursen som lärt mig detta, utan det har skett 
kontinuerligt under arbetets gång.  

Jessika Nordin 

Jag hade som individuella mål under projektet att utveckla min förmåga att arbeta i 
projektform och att prata inför och kontakta/ringa människor. Detta har skett genom att jag 
har varit med i hela projektet och varit noga med att ha koll på hur saker görs och lära mig 
av det. När det gäller att prata inför folk så har jag pratat en del inför gruppen under 
projektets gång. Jag har även fått redovisa vid flera tillfällen (tvärgruppsredovisning, 
mellanredovisning, lite under hållbar utveckling  och även slutredovisningen). Allt detta för 
att jag velat öva på att stå framför en grupp och prata. Vid dessa tillfällen har jag även fått 
feedback så att jag ska kunna utveckla min förmåga att redovisa. Jag har även varit med och 
intervjuat en person. Jag har även försökt att ringa till gruppen vid behov av information 
istället för att skicka SMS vilket har skett ibland. 

Mitt andra mål var att lära sig hur ett projektarbete fungerar och då vi har satsat på att göra 
projektet så likt arbetslivet som möjligt så har det känts som att man har fått ut väldigt 
mycket på arbetet. Jag har varit med under möten och deltagit i alla moment i projektet. Så 
jag har lärt sig mycket om hur man gör när man arbetar i projekt och tror detta kan vara en 
nyttig kunskap att ha med sig i livet. 

Arielle R Munters 

Jag valde att fokusera på att utveckla min förmåga och kunskap att jobba i projekt samt att 
utveckla sitt formella skrivspråk. Genom att jag var deadlinesansvarig och därmed hade lite 
större ansvar för ansvar för korrekturläsning fick jag möjlighet att arbeta mycket med det 
formella språket. Genom att gruppen har haft fortlöpande diskussioner kring formuleringar 
har jag kunnat utveckla språket även här.  

Det andra utvecklings område jag valde att fokusera på var att komma igång med skrivandet. 
Detta har jag jobbat med genom att faktiskt påbörja skrivande på en gång. Att vi har jobbat i 
grupp har underlättat arbetet, man måste svara till någon annan än sig själv bara. Att vara 
deadlineansvarig har även hjälpt mig genom att jag alltid haft en tydlig bild av tidstillgångar 
samt kunna överblicka situationen på ett sätt som gör det omöjligt att skjuta upp skrivandet. 
Målen har jag jobbat med fortlöpande under projektets gång. Därför finns det inte några 
officiella aktiviteter eller aktivitetsrapporter att styrka detta målen med.  

Matilda Åslin 

Mina individuella kursmål var att förbättra min förmåga att arbeta i projektform samt att bli 
en bättre återkopplare. Jag anser mig ha arbetat mot dessa mål aktivt genom att be de andra 
gruppmedlemmarna om återkoppling på mitt arbete i gruppen samt eftersom jag lagt 3 
timmar på min återkoppling på grupp 12-X3:s projektplan respektive mellanredovisning. 
Återkopplingen på mitt arbete i gruppen tillkännagav att jag är bra på att hålla tider samt 
arbeta systematiskt. Jag känner att jag uppfyllt sina individuella mål.  

Executive summaries 

Alex Basu 

Wouldn’t it be great if there were no obstacles standing in the way of your research and the 
organisations providing the analysis of your data? – We sure think so and have been 
working in making this dream come true. 
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We are five undergraduate students who have been working on a project assigned by 
SciLifeLab, Uppsala. You asked us to help you arrange, and in some terms, rearrange the 
current bioinformatics support for scientist who wants to use the services you provide. The 
support I am talking about is what will make the workflow between scientist and your 
organization run smoothly, without interfering the science. 

We started out the work with a brief investigation of SciLifeLab, followed by a series of 
interviews with some of the people involved in SciLifeLab. They gave us both their own 
ideas and general opinions on what improvements could be made. 

After this initial research about the current supportive organisation of SciLifeLab, it was 
clear to us that there are things that need to be done in order to close the “gap” between 
scientists and SciLifeLab. Things like standardizing customer contact, providing supportive 
personnel for quick questions or longer sessions, giving new users an opportunity to learn 
and adapt with SciLifeLab along with other fresh ideas. 

This is exactly what we are delivering to you today! Here is a report, containing not only the 
propositions on how you can change your organization for the better, but also many of your 
current users’ and providers’ thoughts on them. These propositions are designed to be 
adaptive for future expanding as well as with the different platforms within SciLifeLab. 

We believe that these changes will make you grow stronger and consequently earn more of 
the science communities’ recommendations. Furthermore, we are sure that this will lead to 
a great increase in qualitative research produced using your services. 

If you have any questions regarding our work, please feel free to contact us. 

 

Sincerely yours, 

Alex Basu, Arvid H Gynnå, Jessika Nordin, Arielle R Munters and Matilda Åslin 

Arvid Gynnå 

We have investigated how SciLifeLab’s bioinformatics user support is perceived by 
SciLifeLab employees and users. In the last decade, new high-throughput technologies have 
created new research opportunities by generating very large amounts of data. However, 
interpreting this data need bioinformatics expertise and computing power that individual 
research groups may not have on board. SciLifeLab suspects many researchers do not get 
the best use out of vast possibilities of today, and believes it needs to improve its user 
support to help researchers understand what they want and can do. 

We have interviewed employees and users from the sequencing facilities in Uppsala, and 
largely confirmed the picture presented by SciLifeLab. We here present six practical 
suggestions on how to improve the user support. 

1. Example data 

Possible future users may not know how the data from different steps will look and how it 
can be used. We suggest SciLifeLab to create a collection of example data from common 
analysis pipelines, where the user can try out different techniques and evaluate whether 
they will need external help for their project. 

2. Questions & answers 

Many users have no near colleagues who work with similar tasks, and may not have anyone 
to ask simpler questions and get tips from. We suggest a web portal, similar to a web forum, 
but organized around questions and their answers rather than discussion threads. 

3. Introductory course 

Some user do not know which resources that are available at the bioinformatics centre 
Uppnex or which staff to contact with different issues. We suggest a introductory course to 
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be held for new users, with the theme “The faces behind Uppmax”. The course would teach 
which systems and software that are available, and create a more natural connection 
between staff and users. 

4. “Rent a bioinformatician” 

Research groups may need bioinformatics expertise during a limited time of a few weeks or 
months. We suggest a pool of skilled bioinformaticians should be employed at SciLifeLab 
and rented out to research groups in need of temporary help with data analysis. This will 
spare the departments to do a hiring procedure and provide faster help when needed. 

5. Application experts for bioinformatic analyses 

Today, there are application experts at SciLifeLab for sequencing and technical computer 
issues, but no dedicated support staff for data interpretation and analysis.  An application 
expert would coordinate and support the users while at the Uppnex computing resources, 
and could provide help within for example choosing the right software or tuning parameters. 

6. Standardized customer contact 

We propose a common entry contact point for both sequencing facilities of Uppsala 
University to be created, as well as a standardization of status reports, e-mail addresses and 
also a web application where the status of samples can be viewed. 

Jessika Nordin 

The task we got from SciLifeLab was to suggest features of a future 
bioinformatic support for scientist. For the last 10 years the development of biotechnology 
has been skyrocketing and this means you can get data more easily and for a much lower 
cost. All this data has to be taken care of and that's where our project will play its part. In 
the beginning it was a bit difficult to get started and know what to do because it was such 
wide project to work on. Bioinformatics is wide in itself and to do a support that everyone 
can use isn’t easy when the scientists that are going to use it are on such different levels 
when it comes to bioinformatic understanding. We thusly decided to do our project target 
only next generation sequencing to narrow the field down. 

We worked close with scientists, that are already using Uppnex in their research, to get to a 
better view of what is needed for a better and improved support. We interviewed 7 people, 
some of them users of Uppnex and some of them are the ones that work with the 
development of Uppnex. We were certain that if we talked to people on both sides and got to 
know what they thought about how Uppnex works today, we could get a good idea of what 
needed to be done. In the end we came up with six propositions we believe would make the 
existing support even better. 

1. Example data which the scientist can use to get some idea of how their own data will look 
like and what they have to know to get the information they want from it. This will be an aid 
when planning the research and which competences will be needed. 

2. Questions and answers which will be a website not so different from Yahoo answers but 
will only be about bioinformatics questions. In this way users can help each other and it is 
going to be easy to find the most useable answer because you can rate the answers. 

3. Introduction course where every future user of Uppnex gets to know SciLifeLab and 
Uppnex so they know the organization and are familiar with avalible support methods. Even 
courses for script and basic information of how to treat data will be included. 

4. “Rent a bioinformatician” if you don’t have the bioinformatic competence in your research 
group. Those temporarily hired employees would take care of the data anylizing and 
pocessing 

5. An application expert that you can call whenever you want some guidance in you 
bioinformatics work. Maybe you want to know what sort of script you should use or what is 
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going wrong with the one you have. Or want some help with planning the project, in the 
beginning or just the bioinformatics part. 

6. Standardizing customer contact will make it easier for the researchers to have contact 
with Uppnex. At this moment it can be hard to know who to contact for help with running 
tests therefor would a collective way to get in touch with SciLifeLab be useful. The other 
thing you can do is have a joint mail address like sequencing@scilifelab.se or to index all 
samples logical and the same all the time so it can be easy to follow what is happening. 

We feel that all of these propositions would make an improvements on its own or together 
with others. With some adjustments you can use these propositions for other methods than 
sequencing. 

Arielle R Munters 

With today’s advances in biotechnology, technologies such as next generation sequencing, 
scientists can generate large amount of data with relative ease. This creates a huge demand 
on the analyzing methods, on the bioinformatics. 

Our mission with this paper was to investigate how the bioinformatic support within 
SciLifeLab should progress and develop into the future. We accomplished this by 
performing a series of interviews, both with providers and recipients.  The interviews were 
conducted in two parts, a first where the existing pro and cons of the support were 
established, then a catalogue of propositions was constructed based on the interviewees 
and some of our own ideas of improvement. This was then sent to our interviewees together 
with a survey to get their inputs.  From this we rendered six reasonable propositions that 
we believe are relevant for SciLifeLab’s future bioinformatic support. 

Example data  – Our first proposition is that SciLifeLab creates an online collection of data 
representing different kinds of projects from different stages of the sequencing process. 
Here scientists will be able to test a standardized process, and gain a greater understanding 
of the bioinformatic progress. This proposition will serve as a great complement in the first 
stages of a project, a foundation to practices and build on. 

Questions & Answers, QnA – QnA will be a forum where the users can ask and find 
answers. The answers will be graded by the users and only the most relevant answers will 
show. There will be a possibility to carry out a discussion in connection with the question, 
but to keep the site streamlined primarily the answers will be displayed. The difference 
from other similar sites will above all be the “scoring”-system and that all questions will 
concern SciLifeLab and UPPMAX.  The site will be actively moderated by a bioinformatician, 
whom will in addition to have an administrative roll also have the possibility to answer 
questions. 

Introductory course – An introductory course that will be offered in connection with 
gaining access to your UPPMAX account. The introductory course should be partitioned into 
several parts, i.e. an introductory to UPPMAX and a practical part where the participants 
learn some basic scripts. The participants should also get to meet the support personnel and 
be introduced to the user community during this time.This service can be offered in 
different forms, online, offline or live, all with different pros and cons. 

“Rent a bioinformatician” – Our proposal is that SciLifeLab creates a pool of skilled 
bioinformaticians that are available for rent. Smaller research teams lacking funding to hire 
a bioinformatician could rent a bioinformatician for a limited time. 

Application expert for bioinformatic analyses – SciLifeLab should hire application 
experts for the latter parts of progress. The experts’ function will be to support and 
coordinate the users’ analyzes on UPPMAX. The experts should have extensive knowledge of 
both UPPMAX and the customers applications i.e. genome assemblies. 
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Standardized customer contact – This proposition we divided into two different parts. 
The first is to create a joint gateway into SciLifeLab, this would eliminate some confusion of 
where to turn when starting a project. We also believe that SciLifeLab should standardize its 
customer contact, e-mails templates should be used, collective e-mail addresses should be 
used and customers should be continuously be updated of their samples status. 

These proposition vary in effort needed to implement and complexity, they could be 
implemented separately or together. We believe that all these are relevant for SciLifeLab to 
be able to keep its position as a leading biotechnological center. 

Matilda Åslin  

The development in the field of biotechnology has been fast the last two decades and it is 
now easier than ever to perform grand sequencing projects like whole-genome sequencing. 
A lot of data is generated, but many scientist don’t have the means or knowledge the analyze 
it. The demand for bioinformatic analysis is therefore huge. 

We have been assigned by you to improve your bioinformatic support and consequently 
amend research in the field of biology and medicine.   

We figured that the best way to find out how to improve SciLifeLab’s bioinformatic support 
was to actually talk to the people that are involved with it, i.e. users and providers. Seven 
interviews were held, three with providers and five with users. 

After processing the interviews a catalogue of propositions were written, where identified 
problems and proposed solutions were presented. We intentionally drafted the solutions so 
that they varied in magnitude and complexity. The catalogue was then sent to the 
interviewees for feedback.  This feedback was important, because we wanted to make sure 
that the solutions were attractive for both users and providers. 

After receiving feedback we decided which solutions should be final. Since our solutions are 
based on a method of quality rather than quantity, we felt that it was inappropriate to 
statistically estimate which solution was the best and most attractive. Our product therefore 
consists of six solutions that we think, based on interviews, are appropriate to improve your 
bioinformatic support. 

1. Example data – A set of example data that the user can reach from their UPPNEX account. 
This example data intend to prepare the user for the output to be received and the user will 
therefore be able to plan and estimate resources that will be necessary for the project. 

2. Questions and Answers – A web based portal where users can ask questions about 
methods and UPPNEX. 

3. Introduction course – A course in which users can get basic understanding in Linux and 
how to use UPPNEX. 

4. “Rent a bioinformatician” – Bioinformaticians that can be rented by research groups. 
They are supposed to work directly with the project and provide their expertise to the 
group. 

5. Application expert for bioinformatic analysis – Bioinformaticians with expertise in 
different biotechnological methods that users can turn to in need of advice regarding 
bioinformatic analyzes. 

6. Standardized customer contact – A common gateway where users can turn and be 
directed to a suitable platform for their project. In this proposal we also suggest, among 
other things, that templates should be designed so that all e-mail correspondence is 
accessible and informative. 

By implementing one or a combination of these proposals, we are confident that your 
bioinformatic support will be improved.  
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