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NOTAT – godkendt af sundhedsdirektørkred-

sen, juli 2019 

Kommissorium for styregruppen i Regionernes Bio- og Genom-
Bank 
  
Nærværende styregruppe er nedsat med henblik på at have ansvar for ledel-
sen af Regionernes Bio-og GenomBank (RBGB). Styregruppen nedsættes af 
Danske Regioner. 
 
Formålet er: 

• At sikre forankring i det regionale sundhedsvæsen 

• At samle diagnostisk materiale til patientens nuværende og fremtidige 
behandling  

• At skabe en infrastruktur, som sikrer biologisk materiale optimalt til 
fremtidig forskning  

 
Styregruppen skal bl.a. varetage følgende opgaver:  

• Rådgive regionernes sundhedsdirektørkreds 

• Bidrage til samarbejdet mellem regionerne, samt til relevante struktu-
rer som for eksempel registre og databaser 

• Bidrage til den fortsatte videreudvikling af regionernes biobankstruk-
tur 

• Bidrage til at biobankmaterialet bruges til diagnostik, behandling og 
forskning 

• Bidrage til, at nationale og internationale tendenser/retningslinier med 
relevans for Regionernes Bio- og GenomBank diskuteres  

• Godkende fælles politikker, målsætninger og Standard Operating Pro-
cedures (SOP’er) 

• Godkende kommissorier for de faglige følgegrupper og for Fagligt Råd 

• Træffe beslutninger på baggrund af anbefalinger fra de faglige følge-
grupper, samt anbefalinger fra Fagligt Råd  

• Godkende årsrapporter  

• Fungere som ressourceorgan for Regionernes Bio- og GenomBank’s se-
kretariat 
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For hvert fagligt område etableres en Faglig Følgegruppe med forbillede i 

Dansk CancerBiobank. Antal og struktur af biobankcentre, samarbejde med lo-

kale afdelinger og med andre parter etableres så vidt muligt med forbillede i 

Dansk CancerBiobank med mulighed for fagspecifikke hensyn.  

Regionernes sundhedsdirektørkreds er øverst besluttende organ. Sundhedsdi-
rektørerne nedsætter styregruppen for fire år ad gangen. Sammensætningen 
er som følger: 
 

• En formand udpeget af sundhedsdirektørkredsen 

• En repræsentant for hver af de fem regioner udpeget af sundhedsdi-
rektørkredsen 

• En repræsentant for Danske Regioner 

• Formanden for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) 

• En repræsentant for universiteterne udpeget af de sundhedsvidenska-
belige dekaner i Danmark. 

• En repræsentant for Den Nationale Biobank 

• En repræsentant for almen praksis udpeget af Dansk Selskab for Al-
men Medicin (DSAM) 

• En repræsentant udpeget af Danske Patienter 

• Direktøren for Regionernes Bio- og GenomBank 
 

Sammensætningen af styregruppen skal evalueres løbende.  
Mødefrekvensen er to møder årligt. Styregruppen sekretariatsbetjenes af Se-
kretariatet for Regionernes Bio- og GenomBank på Herlev Hospital.  
 

Kommissorium er godkendt i sundhedsdirektørkredsen, juli 2019 

 

 


