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Vejledning til ansøgningsskema for nye biobanker 

Regionernes Bio- og GenomBank 
 

 

Vejledning til interessede/nye biobanker i regi af Regionernes Bio- og GenomBank 

Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) er en organisation og en infrastruktur, der huser flere biobanker, 

herunder Dansk CancerBiobank, Dansk ReumaBiobank, Dansk BloddonorBiobank og Dansk GenetiskBiobank, 

og flere biobanker er på vej. Formålet med RBGB er 1) at sikre materiale til patientens egen nuværende og 

fremtidige behandling, og 2) at skabe en infrastruktur, der understøtter forskning og samarbejde på tværs i 

landet, og således fremme mulighederne for forskning i biomarkører, hvilket kan bidrage til udbredelsen af 

personlig medicin i det danske sundhedsvæsen. 

Der kan læses mere om RBGB i ”Princippapiret for RBGB”, ”Årsrapporten for RBGB” samt ”RBGB – En praktisk 

håndbog”, som kan hentes på RBGB’s hjemmeside: rbgb.dk, eller rekvireres ved henvendelse til sekretariatet 

for RBGB. 

Denne vejledning har til formål at beskrive processen for anmodning om at blive en del af infrastrukturen i 

RBGB. 

 

Ansøgningsproces 

Hvis I er interesseret i at ansøge om at blive en del af infrastrukturen, RBGB, bedes I tage kontakt til sekreta-

riatet for RBGB, hvorved en ansøgnings- og bedømmelsesproces kan igangsættes. Alle, der ønsker at etablere 

en ny biobank i regi af RBGB, bedes udfylde ”Ansøgningsskema for nye biobanker”. Det kan rekvireres via 

sekretariatet.  

 

Bedømmelsesproces 

I ansøgningen skal det tydeligt fremgå, hvorvidt der er tale om en biobank hvor der, foruden optagelse i 

infrastrukturen, anmodes om en ramme til honorering af prøveindsamling, hvilket vil påvirke driftsrammen 

for de enkelte regioner, eller en biobank hvor der ikke er behov for en økonomisk ramme til indsamling. 

Biobanker uden honorering, som kan inkluderes indenfor sekretariatets budget, kan godkendes af sekretari-

atet i RBGB medens biobanker med honorering for prøveindsamling altid på basis af et budget godkendes af 

regionssundhedsdirektørkredsen. 

Den færdige ansøgning sendes til sekretariatet (se kontaktoplysninger nedenfor), som sender ansøgningen 

til bedømmelse i et bedømmelsesudvalg, bestående af klinikere, biobankressourcepersoner, forskere og pa-

tientrepræsentanter. Bedømmelsesudvalget inkluderer repræsentanter fra hele landet. 

Bedømmelsesudvalget afgiver en samlet vurdering, som via sekretariatet for RBGB sendes til styregruppen 

for RBGB med henblik på en anbefaling. På baggrund af anbefalingen, vil der blive lavet en sagsfremstilling 

til sundhedsdirektørkredsen, som vil træffe den endelige afgørelse vedrørende inklusion. Der afholdes møder 

i styregruppen to gange årligt (maj og november). Ansøgninger skal derfor være modtaget af sekretariatet 

senest 1. april hhv. 1. oktober. 

 

 

http://rbgb.dk/
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Råd og vejledning 

Er der behov for råd og vejledning i forbindelse med ansøgningsprocessen, står sekretariatet for RBGB til 

rådighed. 

 

Kontaktoplysninger: 

Sekretariatet for Regionernes Bio- og GenomBank  

Afdeling for Patologi 

Herlev og Gentofte Hospital 

Borgmester Ib Juuls Vej 23A, 4. sal, L6 

2720 Herlev 

Tlf.: (+45) 3868 9132 

e-mail: RBGB.sekretariat.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk 

 

Tak for din/jeres interesse i RBGB.  

Vi ser frem til at høre fra jer. 

 

Med venlig hilsen 

Sekretariatet for Regionernes Bio- og GenomBank  
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