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Dette er en nytårshilsen fra Regionernes Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet.  

 

Vi modtager meget gerne RBGB-relevante nyheder til offentliggørelse i nyhedsbrevet fra læserne. Se evt. se-

kretariatets kontaktoplysninger sidst i nyhedsbrevet.  
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Nyt fra sekretariatet 
 

Godt nytår                                                                                                   

Vi ønsker alle et godt nytår. Vi håber I alle har fået taget godt hul 

på det nye år og glæder os til de mange opgaver, der skal løses i 

2022.  

 

Til forårets møder håber vi igen at kunne mødes fysisk, men tilla-

der situationen ikke fysisk fremmøde, så holdes møderne over Te-

ams.  

 

Husk at der er frist for efterregistrering i modulet den 31/1 2022. 

Herefter går arbejdet med årsrapporten for 2021 i gang. 
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Ny medarbejder i sekretariatet 

Hej alle sammen, jeg hedder Sara Enevoldsen og jeg er sekretariatets nyeste 

medlem. Nogle af jer har muligvis allerede stødt på mit navn i bunden af en 

mail eller mødt mig i et virtuelt møde, men det er nok de færreste, så her 

kommer en kort introduktion. I september sidste år fik jeg titlen som 

cand.scient. i molekylær biomedicin og er nu klar til at skifte min daglige fær-

den som studerende på Københavns Universitet ud med arbejdet i sekretari-

atet på Herlev Hospital. Når jeg ikke er på Herlev, vil man højst sandsynlig 

kunne finde mig et sted på Nørrebro enten i Nørrebrohallen med en hånd-

bold i hånden eller på en cafe med mit strikketøj i skødet. Jeg ser frem til at 

møde jer alle og glæder mig til i samarbejde med mine nye kollegaer at 

hjælpe med jeres nuværende og kommende projekter.  

 

Databehandler- og samarbejdsaftaler er underskrevet 

Det nye år fejres med den gode nyhed, at databehandler- og samarbejdsaftalerne nu er underskrevet af alle. 

Det leder os videre til arbejdet med at registrere alle de kliniske biobanker på de relevante fortegnelser. Pro-

cessen skydes i gang her fra sekretariatet og vi vil efterfølgende sende en guide til de relevante i hver region. 

Fremgangsmåden kan være forskellig fra region til region. 

 

Godkendte dokumenter 

De dokumenter, der har været til godkendelse gennem efterårets møder, er nu endelig godkendt sammen 

med referat fra styregruppemøde. Dokumenterne er sendt ud til alle centerprojektledere og kan findes på 

vores hjemmeside. 

 

Styregruppen har taget stilling til udleveringer fra gamle projekter. Der kan opstå usikkerhed omkring gamle 

projekter med indsamling via RBGB, da gamle projekter ikke har indgået samme samarbejdsaftale, som bru-

ges på nuværende tidspunkt. Det er derfor besluttet, at alle indsamlinger indgået før 01.06.2019 følger den 

gamle samarbejdsaftales vilkår, med gratis udlevering (medmindre en anden aftale er indgået), hvorimod 

indsamlinger indgået efter denne dato har én gratis udlevering. 

 

Årshjul 2022 

Vi har taget hul på et nyt år og dermed også en ny mødekalender. Vi er ved at lægge sidste hånd på årshjulet 

for 2022. Når det er færdigt, sendes det ud til alle. Forårets Faglige Følgegruppemøde er igen planlagt som et 

fællesmøde den 20. april, hvor vi håber at kunne invitere jer til fysisk fremmøde. Nærmere mødeplan vil 

fremgå af årshjulet og sendes også ud med næste nyhedsbrev. 
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Den gode historie – status for udlevering af biomarkørprotokollen 
 

Som der blev fortalt om i RBGBs nyhedsbrev i november, er der i Dansk ReumaBiobank sat gang i en stor na-

tional udlevering af prøver fra Biomarkørprotokollen. En del af prøverne skal udleveres videre til det fælles 

dansk-svensk-norske forskningsprojekt. Forskningsprojektet har titlen ’Personalized medicine in RA by com-

bining genomics, biomarkers, clinical and patient-derived data from the Nordic countries (NORA)’, hvor Over-

læge, dr.med. Bente Glintborg, Glostrup, er hovedansvarlig på den danske del. 

 

Fremfindingen af prøver til biomarkørprotokollen er startet i Glostrup, hvor Britt Corfixen (centerprojektle-

der, DRB) samt RBGBs to studentermedhjælpere Rasmus Meldgaard og Nicolai Mikkelsen har gjort en 

kæmpe indsats, hvilket har medført at næsten alle 30.000 prøver fra Glostrup er fremfundet og udleveret. 

Derudover er prøver fra Hillerød og Rigshospitalet blevet fremfundet og prøver fra Gentofte og Bispebjerg er 

i gang med at blive fundet frem.  

 

RBGB-sekretariatet skal derfor nu i gang med at udportionere den del af prøverne, der skal udleveres til 

NORA studiet.  

Plukkelister er lavet og sendt til Aalborg, som snart vil gå i gang med fremfinding af prøver, og sekretariatet 

er i gang med at udarbejde plukkelister til de andre biobankafdelinger. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nyhedsbrevet sendes ud til de faglige følgegrupper, centerprojektlederne og superbrugerne i RBGB, DANBIO, 

Gigtforeningen og Danske Regioner. 

Nyhedsbrevet vil også være at finde på RBGB’s hjemmeside: http://www.regioner.dk/rbgb 
 
 
 
 
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 (i tidsrummet kl. 10-12). E-mail: RBGB.sekretariat.herlev-og-gentofte-hospi-
tal@regionh.dk 
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