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December, 2021

Dette er et julebrev fra Regionernes Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet.
Vi modtager meget gerne RBGB-relevante nyheder til offentliggørelse i nyhedsbreve
fra læserne. Se evt. sekretariatets kontaktoplysninger sidst i brevet.
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Nyt fra sekretariatet
Ny kollega i sekretariatet
Den 3. januar starter en ny medarbejder i sekretariatet. Der er flere nye biobanker under opstart og på vej,
god efterspørgsel fra aktuelle forskningsprojekter og en stigning i efterspørgslen på materiale til klinisk diagnostik. Derfor glæder vi os rigtig meget til at byde en ny medarbejder velkommen i sekretariatet. Den nye
medarbejder vil blive præsenteret i næste nyhedsbrev.
Årshjul og årsrapport
Årshjulet for 2022 er under udarbejdelse og vil blive sendt ud i starten af det nye år. Husk dog, at efterregistrering i modulet skal ske senest d. 31/1 2022, så vi kan påbegynde arbejdet med årsrapporten. Dette gælder også efterregistrering af kliniske data i fx DANBIO.
Vigtige datoer
16. marts

Superbrugermøde

20., 26. eller 27. april Fælles møde for faglige følgegrupper (dato ikke endeligt fastlagt)
28. april

Faglig Følgegruppemøde Dansk Bloddonor Biobank
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Julehilsen
December måned og man glæder sig. Igen i år er julen præget af Corona situationen. I året der er gået har vi,
ligesom i 2020, holdt mange møder online. Vi takker for gode møder og håber og ønsker, at vi snart kan mødes i den fysiske verden igen.
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår med jeres nære og kære og vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt samarbejde i 2021. Vi ser frem til at fortsætte i 2022.
Sekretariatet for RBGB holder lukket fredag d. 24/12 2021 og d. 31/12 2021. Imellem jul og nytår vil Jesper
Jungløv være at træffe i sekretariatet på 38689812. For akutte henvendelser hen over julen henvises til
Estrid Høgdall på 26810087.

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 9812/3868 9132. E-mail: RBGB.sekretariat.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk
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