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Økonomisk regional model samt proces for honorering 

Regionernes Bio- og GenomBank 
 

 

 

Økonomisk model for RBGB 

Fra 1. januar 2017 er den økonomiske model for Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) ændret. Det bety-

der at:  

1) sekretariat for RBGB, sekretariat for Patobank, sekretariat for GenetikBank samt laboratorie center-

projektledelse finansieres af en bevilling fra Danske Regioner (DR) betalt af regionerne i fællesskab 

som hidtil, medens  

2) indsamling og håndtering af væv, blod og andet materiale er en driftsopgave, som den enkelte re-

gion varetager.  

Regionerne er enige om, at de vedtagne standarder og principper følges. Afleveringspligten og registre-

ringspligten i RBGBs register indskrives i ledelseskontrakterne med hospitalerne. 

 

Midler til sekretariat for RBGB dækker bl.a. centerprojektledelse i regionerne i de enkelte biobanker, licens 

for oprettelse af alle nye biobankcentre, sekretariatsmedarbejdere, drift CIMT, drift CGI (registreringsmo-

dulet), nyudvikling CGI, servervedligehold CIMT samt drift og vedligehold af hjemmesiderne for de faglige 

miljøer i de enkelte biobanker i infrastrukturen for RBGB.  

 

Honorering for udført arbejde (håndtering, registrering og opbevaring af biologisk materiale samt registre-

ring af kliniske kvalitetsdata til biobank) har til og med 2016 været betragtet som et projekt med regional 

indbetaling til DR og efterfølgende udmøntning på basis af årsopgørelse lavet af sekretariatet for RBGB. Fra 

2017 er honorering i RBGB ikke længere et projekt men en driftsopgave, som varetages af den enkelte re-

gion.  

 

Nedenstående styringsbudgetramme for drift af de enkelte biobanker indenfor den enkelte region sikrer: 

1) de enkelte regioner kan budgettere med en maksimal udgiftsramme til håndtering og registrering  

2) økonomisk gennemsigtighed og et muligt styringsværktøj for den enkelte region  

3) det økonomiske fundament for de berørte afdelinger  

4) honorering for udført arbejde baseret på eksakte informationer.  

 

For at sikre det økonomiske fundament for afdelingerne, som varetager prøvehåndtering og dertil hørende 

registrering, er til stede, foreslås at der udbetales årets fulde rammebevilling. Hvis afdelingerne i de enkelte 

regioner ikke i det forgangne kalenderår har udført arbejde svarende til rammebevillingen vil manglende 

produktion blive modregnet i udbetalingen i indeværende år. Beregninger foretages af sekretariatet for 

RBGB. Der udbetales kun op til rammen for biobanken. Der ønskes en ramme for indsamling for hver enkel 

biobank, dog bør ikke anvendte midler i en biobank kunne udmøntes til en anden biobank (indenfor samme 

region/kalenderår). 
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Rammer for indsamling fremadrettet: 

DCB – Fuldt implementeret med fastholdelse af i alt 10.300.000 kr., hvor udgift for den enkelte region for-

deles efter antal maligne diagnoser. Blodprøvehåndtering og registrering honoreres med 300 kr./prøve og 

vævsprøver honoreres med 600 kr./prøve. 

 
 

Hæmatologi – Fragmenteret implementeret pga. manglende økonomisk fundament for at indsamle fra alle 

relevante diagnoser. Indenfor det hæmatologiske speciale er der stort potentiale for personlig medicin, 

hvorfor tidligere ramme er forhøjet til i alt 4.000.000 kr. fordelt efter befolkningsgrundlag (oktober 2018). 

Hæmatologiske prøver (blod og knoglemarv) honoreres med 600 kr./prøve. 

Region 
DCB-hæmato-
logi RAMME 

Totalt pr. 
region 

RegionH RH 760.000 1.240.000 

  Herlev 480.000   

RegionSj Næstved 600.000 600.000 

RegionS Odense 840.000 840.000 

RegionM Århus 920.000 920.000 

RegionN Ålborg 400.000 400.000 

I ALT   4.000.000   

 

 

DRB – Har været i etableringsfase siden maj 2015 og indsamling er stigende. I 2016 er der samlet for 1.7 mio. kr. Der 
er fastlagt en ramme på i alt 4.000.000 kr., hvor udgift for den enkelte region fordeles efter befolkningsgrundlag. Blod-
prøvehåndtering og registrering honoreres med 600 kr./prøve og indbefatter håndtering, registrering i RBGB samt ind-
beretning af kliniske høj-kvalitetsdata. Udtræk fra registreringsmodulet skal kunne dokumentere den kliniske indbe-
retning. Ledvæskeprøver honoreres med 600 kr. og indbefatter håndtering og registrering i RBGB. 

 

 

 

Region

DCB solide 

tumorer RAM M E

Totalt pr. 

region

RegionH RH blod 1.133.000 3.914.000

RH væv 1.133.000

Herlev blod 824.000

Herlev væv 824.000

RegionSj Næstved blod 515.000 1.030.000

Næstved væv 515.000

RegionS Odense blod 1.133.000 2.266.000

Odense væv 1.133.000

RegionM Århus blod 1.133.000 2.266.000

Århus væv 1.133.000

RegionN Aalborg blod 412.000 824.000

Aalborg væv 412.000

I ALT 10.300.000
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Region DRB RAMME Totalt pr. region 

RegionH Glostrup-lab 600.000 1.200.000 

  Glostrup-klinik 600.000   

RegionSj RegionSj-lab 300.000 600.000 

  RegionSj-klinik 300.000   

RegionS Gråsten-lab 305.200 872.000 

  Gråsten-klinik 305.200   

  Odense-lab 130.800   

  Odense-klinik 130.800   

RegionM Århus-lab 452.000 904.000 

  Århus-klinik 452.000   

RegionN Hjørring-lab 212.000 424.000 

  Hjørring-klinik 212.000   

I ALT   4.000.000   

 

 

DBB – Har været i etableringsfase siden januar 2017 og er derfor ikke fuldt implementeret. Der er i 2018 

godkendt en ramme til honorering på i alt 2.500.000 kr., hvor udgift for den enkelte region fordeles ligeligt 

baseret på national indsamling af blodprøver samt analysering af i alt 30.000 donorer.  

 
 

 

DGB – Etableres 2018. Der er ingen ramme da disse prøver allerede indgår i den diagnostiske rutine. RBGB 

bidrager med brug af registreringssystem samt national samling af materialer for det faglige område. 

 
 

DDB – Etableres med engangsbevilling i 2020. Fremadrettet når eksisterende fondsbevilling fra Novo Nor-

disk Fonden er tæt på brugt, er en ramme til honorering på i alt 1.500.000 kr. godkendt, hvor udgift for den 

DBB

RAM M E 

N=30000 prøver

Totalt pr. 

region

RegionH 500.000 500.000

RegionSj 500.000 500.000

RegionS 500.000 500.000

RegionM 500.000 500.000

RegionN 500.000 500.000

I ALT 2.500.000

Region RAMME Totalt pr. region

RegionH 0 0

RegionSJ 0 0

RegionS 0 0

RegionM 0 0

RegionN 0 0

I ALT 0 0
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enkelte region fordeles efter befolkningsgrundlag. Prøvehonorar består af honorar på 390 kr. til praktise-

rende læge samt 300 kr., i alt 690 kr. /prøve. Honorering af prøveindsamling kan tidligst ske i 2021. 

 
 

 

D19B – Som følge af COVID-19 pandemi HASTE etableres D19B med engangsbevilling i 2020 på 2.9 mio. kr. 

Der er som udgangspunkt kun afsat midler til honorering i 2020. Udgift for den enkelte region fordeles efter 

befolkningsgrundlag. CGI har givet adgang til brug af IP-adresse uden beregning og har vederlagsfrit bidra-

get med oprettelse af brugere og centre samt relevante materialetyper. 

Bevilling til honorering frigives i foråret 2021 sammen med afregning for øvrige biobanker i regi af RBGB. 

Ikke brugte midler overføres ikke til andre biobanker indenfor samme region. Honorar på 200 kr. ydes for 

håndtering og registrering af en blodprøvepakke i registreringsmodulet for RBGB. Målet er at indsamle 

mindst 5.000 prøver fra patienter testet positive for COVID-19 uden indlæggelse (1 blodprøvepakke pr. per-

son) samt fra 1000 indlagte patienter med en blodprøvepakke samt op til 4 forløbsprøver (i alt 5 blodprøve-

pakker). Vævsmaterialer honoreres med 400 kr. og indbefatter håndtering, verificering og registrering i mo-

dulet for RBGB. Honorar for eventuel håndtering og registrering af podepind/RNA (afledte molekyler) hono-

reres med 200 kr. Hvis der ikke registreres fuld mikrobiologisk prøvepakke, honoreres med 100 kr. pr. regi-

strering. Da der indsamles podepind/RNA via Danmarks Nationale Biobank (SSI) forventes honorering af 

indsamling via de mikrobiologiske afdelinger at være minimal, ligesom honorering for vævsprøver må for-

ventes at være beskeden.  

Region Fordelingsnøgle* D19B centre RAMME 
Totalt pr. 
region 

RegionH 0.300 RH 530.700 870.000 

    Herlev 339.300   

RegionSJ 0.150 Næstved 435.000 435.000 

RegionS 0.218 Odense 632.200 632.200 

RegionM 0.226 Århus 655.400 655.400 

RegionN 0.106 Ålborg 307.400 307.400 

I ALT 1.000   2.900.000 2.900.000 

 *befolkningsgrundlag    
 

 

 

 

 

 

 

Region RAMME

Totalt pr. 

region

RegionH 450.000 450.000

RegionSJ 225.000 225.000

RegionS 327.000 327.000

RegionM 339.000 339.000

RegionN 159.000 159.000

I ALT 1.500.000 1.500.000
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Dvs. totalt for den regionale drift af ovenstående biobanker bør de fem regioner fremadrettet fra 2021 til 

drift af DCB inkl. hæmatologi, DRB, DBB, DGB og DDB hvert år henlægge: 

 
 

Hvert år i februar foretages udtræk for det forgangne kalenderår som godkendes af projektlederne i de en-

kelte regioner. Udbetaling af indeværende årsramme for honorering eventuelt modregnet manglende akti-

vitet/andel af eventuelle restmidler vil foregå snarest derefter på basis af oversigt fra sekretariatet for 

RBGB. Oversigt indeholdende aktivitet samt beløb til udbetaling sendes til projektlederne i RBGB samt de 

nedenfor angivne økonomiansvarlige i de enkelte regioner. Udbetaling foregår i den enkelte region direkte 

til relevante afdelinger.  

 

Grundet etablering af Dansk COVID-19Biobank vil der i 2021 være ændret udgift for honorereringsrammen i 

henhold til beslutningsreferat fra sundhedsdirektørmødet den 26. marts 2020. Denne ændring udløser en 

stigning i den totale honoreringsramme på 2.900.000 kr. Derfor er den total regionale udgift for 2020 som 

nedenfor skitseret. Ubrugte midler i D19B kan ikke overføres til andre biobanker indenfor samme region. 

 

2020 Region H Region Sj Region S Region M Region N I alt 

DCB 3.914.000 1.030.000 2.266.000 2.266.000 824.000   

hæm 1.240.000 600.000 840.000 920.000 400.000   

DRB 1.200.000 600.000 872.000 904.000 424.000   

DBB 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000   

DDB 450.000 225.000 327.000 339.000 159.000   

D19B 870.000 435.000 632.200 655.400 307.400   

IALT 8.174.000 3.390.000 5.437.200 5.584.400 2.614.400 25.200.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biobanker i 

RBGB

Total honoreringsramme 

pr. region                    

(DCB, DRB, DBB, DGB) 

Total honoreringsramme pr. 

region                              

Tidligst fra 2021                                     

(DCB, DRB, DBB, DGB, DDB)

RegionH 6.854.000 7.304.000

RegionSJ 2.730.000 2.955.000

RegionS 4.478.000 4.805.000

RegionM 4.590.000 4.929.000

RegionN 2.148.000 2.307.000

I ALT 20.800.000 22.300.000
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Økonomiansvarlig for: 
Region Sjælland Chris Wiencke 

Chefkonsulent 

Koncern Økonomi, Analyse & Afregning 

Tlf: 56512033 

Email: chrwi@regionsjaelland.dk 

Region Syddanmark:  

  

Martin Hønge Olsen  

AC-fuldmægtig  

Kvalitet og Forskning  

Tlf: 20460627 

Email: maho@rsyd.dk 

Region Midtjylland Mathias Nielsen 

AC-fuldmægtig 

Sundhedsplanlægning 

Tlf: 24227224 

Email: matni3@rm.dk 

Region Hovedstaden Annet Krogsdam Jørgensen 

Sundhedsforskning og Innovation 

Tlf: 38665511 

Email: annet.krogsdam.joergensen@regionh.dk 

Region Nordjylland Thomas Kanstrup 

Specialkonsulent 

Patientforløb - Sundhedsplanlægning 

Tlf: 41173706  

Email: thk@rn.dk 

 

Udmøntning af projektledermidler (laboratorie) foregår via sekretariatet for RBGB via bevilling fra DR. 

Ved denne procedure vil de fem regioner udelukkende betale drift for udført arbejde baseret på opgørelse 

fra sekretariatet for RBGB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Oplysninger om Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) kan fås ved henvendelse til: 
Sekretariatet for Regionernes Bio- og GenomBank, Patologiafdelingen, Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev.  
Tlf. (+45): 3868 9132 (i tidsrummet kl. 10-12). E-mail: RBGB.sekretariat.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk 
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