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Sommerhilsen 
Regionernes Bio- og GenomBank 

2022 

 
Dette er en sommerhilsen 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 
 

God sommer                                                                                                   

Vi ønsker alle en rigtig god sommer. Vi håber I alle får en rigtig god 

ferie og vi glæder os til at arbejde videre med jer alle sammen efter 

ferien. Sekretariatet er bemandet over hele sommeren, og kan kon-

taktes som vanligt (se kontaktoplysninger nederst i dokumentet). 

 

 

Årshjul 

Efterårets faglige følgegruppemøder håber vi kan afholdes som fysiske møder, da det giver bedre muligheder 

for gode diskussioner og snakke. Hvis man ikke har mulighed for at deltage fysisk, vil det også være muligt at 

deltage over Teams.  

 

29. august Faglig Følgegruppemøde i DBB 

31. august Superbrugermøde 

14. september Faglig Følgegruppemøde i DRB 

19. september Faglig Følgegruppemøde i DCB og D19B 

30. september Faglig Følgegruppemøde i DGB 

2. november Fagligt Råd møde 

22. november Styregruppemøde 
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Den gode historie – ny vejledningsfunktion 
 

Ny vejledningsfunktion for forskere 

Sundhedsministeriets og Danske Regioners vil gerne fortælle om vores nye sundhedsdataservice under En 

indgang til Sundhedsdata. Vi har etableret en fælles vejledningsfunktion, hvor forskere og virksomheder kan 

henvende sig ift. at få hjælp til processen omkring deres forskningsprojekter. Vejledningsfunktionen tilbyder 

overordnet vejledning til de rammer og krav, man som forsker kan møde ved projektansøgninger og ansøg-

ning om adgang til sundhedsdata. Funktionen er et gratis vejledningstilbud til både offentlige og private for-

skere, danske såvel som udenlandske.  

 

Der holdes her i juni og juli en række webinarer, hvor man kan høre mere om Vejledningsfunktionen. Der vil 

på webinarene også blive mulighed for at stille spørgsmål til Vejledningsfunktionens medarbejdere. Man kan 

tilmelde sig ved at klikke på linket ud for den dato, der passer en bedst: 

Tirsdag d. 28/6, kl. 15.00-16.00:  

https://rsyd.webex.com/rsyd/j.php?RGID=rd943d9d0d129be6aace898746968d864  

Fredag d. 8/7, kl. 10.00-11.00: 

https://rsyd.webex.com/rsyd/j.php?RGID=r23ca48090d84be4bca3d0038dea0ec16 

  

Fredag d. 15/7, kl. 11.00-12.00:  

https://rsyd.webex.com/rsyd/j.php?RGID=r4efed161430c5b46b3f98fbdcf823a4c 

  

Fredag d. 22/7, kl. 13.00-14.00:  

https://rsyd.webex.com/rsyd/j.php?RGID=ra83ed644148162533c9dca76ac501646 

  

 

Det er også altid muligt at sende funktionen en besked her på LinkedIn, skrive til info@vejledningsfunktio-

nen.dk eller ringe til os på 2494 7969 

Mandag til torsdag kl. 9.00-16.00 

Fredag kl. 9.00-15.00 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Feur02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp*3A*2F*2Fvejledningsfunktionen.dk*2F%26data%3D05*7C01*7Cjfp*40regioner.dk*7C0d37d99edc9946b170c408da43cf00ef*7Cd99161eb161941639c7e1c13824d69e5*7C1*7C0*7C637896853756737539*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000*7C*7C*7C%26sdata%3Dj158ZKP6wNdPbU2y9OtDGqt5z9g0RElxpCeDoEiXpjw*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSU!!Prj2KelAwpywYnARIQsmmHCn!bnYvZZE_HY_Ypss_nJiyVH3SEht2s39IP4tvf9XWIhvaccm39qd92jiPPV7M%24&data=05%7C01%7Cjfp%40regioner.dk%7C8888de7986fa4f16878408da471ff294%7Cd99161eb161941639c7e1c13824d69e5%7C1%7C0%7C637900499828944785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yJZ3i5EoyvIBEAAD7KC6xyVPGo7%2B8akGYcEPyoL8G5M%3D&reserved=0
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