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Biopankkisuostumus kentällä



Keitä ovat biopankkilähettiläät?



- HYKS:n sairaaloissa ja HUSLAB:n näytteenottolaboratorioissa 
toimi kymmenen biopankkilähettilästä. 

- Keräsimme biopankkisuostumuksia jututtamalla potilaita ja 
vierailijoita odotusauloissa ja tietyillä vuodeosastoilla.

- Toiminta oli uutta ja kehittyi kesän mittaan voimakkaasti.

-Käytettäviä esitteitä ja materiaaleja on sittemmin saatu 
tiivistettyä.

Kesä 2016





- HYKS:n sairaaloissa ja HUSLAB:n näytteenottolaboratorioissa 
toimi yhdeksän biopankkilähettilästä. 

- Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa toimi kesän kymmenes 

biopankkilähettiläs yhdessä tutkimushoitajan kanssa.

- Etelä-Karjalan keskussairaalassa Lappeenrannassa aloitti 

biopankkiasioista vastaava tutkimushoitaja. 

- Osasto ja poliklinikka kerrallaan HUS:n yksiköt aloittelivat 
suostumusten itsenäistä keräämistä.

- Biopankki jalkautui sairaalaympäristön ulkopuolelle.

Kevät - kesä 2017





Kevät - kesä 2017
SuomiAreena Porissa 10. – 14.7.2017



Biopankit



Menetelmä ja toteutus
Tiedonkeruu: M3 Researchin Internet-paneeli 

(M3 Panel)

Tiedonkeruuaika: 26.10-3.11.2016

Kohderyhmä: 18-70 –vuotiaat suomalaiset, jotka 

asuvat Helsingissä, Tampereella, Turussa, 

Jyväskylässä, Kuopiossa tai Oulussa.

Vastaajamäärä (N)=1000



Vastaajien taustatiedot
Sukupuoli
Mies 50 %
Nainen   50 %

Ikä
18 - 24 vuotta 13 %
25 - 34 vuotta 19 %
35 - 44 vuotta 17 %
45 - 54 vuotta 20 %
55 - 64 vuotta 20 %
65 - 70 vuotta 12 %

Ammattikoulutus
Ei mitään ammattikoulutusta 15 %
Ammattikoulu jne. 18 %
Ammatillinen koulu 24 %
Ammattikorkeakoulututkinto 16 %
Alempi korkeakoulututkinto 11 %
Ylempi korkeakoulututkinto 17 %

Alue
Itä-Suomi 11 %
Etelä-Suomi 42 %
Länsi –Suomi 34 %
Pohjois-Suomi 13 %

Kaupunki
Helsinki 42 %
Turku 12 %
Tampere 13 %
Oulu 13 %
Jyväskylä 9 %
Kuopio 11 %

Peruskoulutus
kansa tai kansalaiskoulu jne. 9%
keskikoulu tai peruskoulu 30 %
ylioppilastutkinto 61 %

Ammattiasema
Opiskelija 15 %
Työtön 12 %
Yrittäjä 3 %
Töissä 47 %
Kotona 2 %
Eläkeläinen 20 %
Muu: 2 %



Kuinka biopankkitutkimukseen suhtaudutaan?



Q3: Millaisiksi arvioisitte tietonne biopankeista? (N=402)

(2016)



Q4. Miten suhtaudut seuraaviin väittämiin? (N=1000)



Mitkä syyt saavat potilaan osallistumaan 
biopankkiin?



Q8. Jos antaisitte suostumuksen näytteidenne käyttämiseen, 

mitkä olisivat tärkeimmät syyt siihen? (N=918)



Mitkä ovat yleisimmät huolenaiheet?



Q6: Biopankit tekevät yhteistyötä erilaisten lääketieteellisten 

tutkimuslaitosten ja tutkijoiden kanssa. 

Voisiko teistä otettuja näytteitä käyttää tällaisiin tutkimustarkoituksiin?



Q7: Biopankit tekevät toisinaan yhteistyötä yritysten kanssa 

uusien lääkkeiden ja hoitomenetelmien kehittämiseksi. 

Voisiko teistä otettuja näytteitä käyttää tällaisiin 

tutkimustarkoituksiin?



Q9. Jos ette antaisi suostumusta näytteidenne käyttöön, mitkä 

ovat tärkeimmät syyt kieltäytyä? (N=441)



Mitkä aiheet herättävät kysymyksiä?



Q12: Tulevia sairauksia voidaan jo nykyisin jonkin verran ennustaa 

henkilön verinäytteitä tutkimalla. 

Jos sinulle tarjoutuisi mahdollisuus, niin olisitko henkilökohtaisesti 

kiinnostunut omien perinnöllisten riskitekijöidesi selvittämisestä?



Q13. Biopankkitoiminnassa epävarmuutta herättäisi se…



Kuinka suuri osuus tavoitetuista 
henkilöistä päättää lähteä mukaan?



Q5. Olisitko valmis antamaan suostumuksesi näytteidesi 

liittämiseen biopankkien näytekokoelmiin? 



Q17: Haluaisitteko tietää biopankkeihin ja niiden toimintaan 

liittyvistä asioista enemmän?



Q16: Mielestäni kirjallista suostumusta ei välttämättä tarvita, vaan 

näytteitäni ja tietojani saa hyödyntää aina, mikäli niistä on hyötyä 

lääketieteelliselle tutkimukselle



Helsingin Biopankki 
Käyntiosoite: Haartmaninkatu 3 (4. krs), 00290 Helsinki 
Sisäposti: PL 400, 00029 HUS 
p. 050-421 76 59 
biopankki@hus.fi 

www.helsinginbiopankki.fi

http://www.helsinginbiopankki.fi/

