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Retningslinje for prøveudlevering 

Regionernes Bio- og GenomBank 

 
 

Formål 
Formålet med retningslinje er at skitsere den overordnede proces omkring prøveidentifikation og  
udlevering af prøver fra RBGB. Retningslinjen dækker både udlevering af prospektivt reserveret og ikke-
reserveret materiale. Prøveidentifikation og -udlevering foregår ofte i en tæt dialog mellem ansøger, RBGB 
og evt. en klinisk database/RKKP. Der henvises i øvrigt til den nationale retningslinje for anvendelse af 
materialer i RBGB. 
 
Hvem deltager i processen 

• Ansøgeren (f.eks. ekstern ansøger, forsker der har indsamlet prøver i regi af RBGB, 
samarbejdspartnere til indsamlende projekter etc.)  

• Sekretariatet for Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) og/eller relevante afdelinger, som 
opbevarer og/eller klargør materialet 

• Den relevante kliniske database (f.eks. DANBIO, DMCG etc.) eller RKKP 

• Evt. relevante projektansvarlige personer, hvis der forespørges på prøver med reservation til et 
konkret projekt 

 
Inden prøvebestilling i RBGB 
Hvis valget af prøver afhænger af kliniske oplysninger, henvises ansøgeren til de enkelte kliniske databaser 
samlet i regi af RKKP (DANBIO, DGCD, DCCD etc.) ift. udsøgning af relevante patienter og 
prøvetagningsdatoer eller -perioder. RBGB kan ligeledes kontaktes indledningsvist, hvis man ønsker at 
forespørge på mulighederne for at få udleveret en specifik type prøver. Hvis det relevante materiale er til 
stede, kan ansøgeren i samarbejde med den kliniske database/RKKP og/eller RBGB afgrænse de relevante 
prøver. Hvis det materiale, der ønskes udleveret, viser sig at være reserveret til et andet projekt, skal den 
pågældende projektansvarlige person ligeledes godkende udleveringen af prøverne. Ansøgeren og RBGB 
tager i fællesskab kontakt til relevante projektansvarlige. 
 
Når det endelige udtræk over relevante patienter foreligger, og er godkendt af ansøgeren, kan ansøgeren 
anmode om udlevering af prøverne ved at udfylde og indsende relevant ansøgningsskema inkl. resumé af 
projektet, samt relevante godkendelser (datatilsyn, VEK og evt. Material Transfer Agreement) til 
sekretariatet for RBGB. Behandlingstiden på udleveringen afhænger af udleveringens kompleksitet og 
forudsætter at alle udtræk og godkendelser er på plads – dvs. der skal foreligge et endeligt udtræk og – hvis 
relevant – dokumentation for søgning i Vævsanvendelsesregisteret (VAR). RBGB sørger for at indhente 
godkendelser fra VAR, med mindre andet aftales.  
 
Generelt tilstræbes så kort en behandlingstid som muligt. I henhold til kvalitetsindikatorerne i RBGB, er 
behandlingsfristerne defineret således:  

• Behandlingsfrist på ansøgning om udlevering (inkl. specifik afgrænsning af relevante patienter og 
prøver): 2 mdr.  

• Frist for udlevering af op til 1000 prøver (forudsætter godkendt ansøgning): 1 md.  

• Frist for udlevering af >1000 prøver (forudsætter godkendt ansøgning): afhænger af udleveringens 
kompleksitet. 
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Kravsspecifikation til udtræk fra de kliniske databaser 
Udtrækket skal som minimum indeholde CPR-nr. og prøvetagningsdato, men også gerne prøveID (DRB-
prøver), som en ekstra sikkerhed. Ingen prøve uden gældende samtykke/dispensation for samtykke, må 
udleveres. Når det endelige udtræk er på plads og alle godkendelser er indhentet, sendes udtrækket til 
RBGB sekretariatet som en excel-fil (gerne csv-format) krypteret med kode eller deles på dertil egnede 
platforme. 

 
Prøveidentifikation i RBGB 

1) Sekretariatet for RBGB tjekker alle patient cpr numre i VAR, hvis relevant og dette ikke er gjort af 
ansøger. Først når der er tilbagemelding/dokumentation fra VAR gås videre til næste trin (frist: op 
til 2 uger) 

2) Sekretariatet for RBGB samkører udtrækket med registreringsmodulet for RBGB og identificerer det 
biologiske materiale og dets placering (se ”Instruks for udlevering af fraktioner”). Sekretariatet for 
RBGB tjekker eventuelle projektreservationer på materialet, og sikrer, at der er indhentet 
godkendelse fra de projekter, der har reserveret materiale. Derpå genereres et excel ark med 
relevante oplysninger til de enkelte prøveopbevarende afdelinger  

3) Excel arkene med relevante prøver til udlevering sendes krypteret til de afdelinger, hvor prøverne 
står 

4) Prøverne fremfindes og klargøres (afpipetteres, skæres etc.) og pakkes ved at følge gældende 
instruks for dette. De prøveopbevarende afdelinger kan enten selv stå for klargøring af prøverne, 
eller der kan indgås aftale med en anden afdeling i biobanken om klargøring  

5) Sker klargøring af materialet på en anden afdeling i biobanken, skal restmaterialet enten returneres 
til den prøveopbevarende afdeling eller opbevares på den afdeling, der står for klargøringen. I 
sidstnævnte tilfælde flyttes materialet elektronisk i registreringsmodulet for RBGB. Denne opgave 
gennemføres af den prøveopbevarende afdeling i samarbejde med den prøveklargørende afdeling 
evt. i samarbejde med relevant centerprojektleder. 

6) Når materialet er klargjort, sendes det enten løbende eller samlet til ansøgeren, efter individuel 
aftale.  Udgifter til forsendelse afholdes af ansøgeren med mindre andet er aftalt. Forsendelse sker 
i overensstemmelse med gældende instrukser for forsendelse af biologisk materiale. Kodetabeller 
sendes separat, da disse indeholder CPR-numre. Sendes de via mail, skal de krypteres eller sendes 
via sikker mail – dvs.  via funktionen ”send digitalt” i outlook mellem regionsmailadresser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplysninger om Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) kan fås ved henvendelse til: 
Sekretariatet for Regionernes Bio- og GenomBank, Afdeling for Patologi, Herlev Hospital, Borgmester Ib Juuls Vej 73, Opgang 7, 4. 
etage, L5, 2730 Herlev. Tlf. (+45): 3868 9132/3868 9812 (i tidsrummet kl. 10-12). E-mail: RBGB.sekretariat.herlev-og-gentofte-
hospital@regionh.dk 
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