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Retningslinje for valg af formand i en faglig følgegruppe 

Regionernes Bio- og GenomBank 
 

 

Introduktion 

For at sikre den faglige forankring etableres under hver biobank Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) en 

faglig følgegruppe. For hver faglig følgegruppe i RBGB vælges en formand som repræsenterer gruppen til 

møder i Fagligt Råd og dermed bidrager til at sikre harmonisering på tværs af biobankerne i RBGB. Formålet 

med nærværende procesbeskrivelse for valg af formand i nye og etablerede biobanker er, at: 

1. sikre den faglige forankring samt  

2. sikre formanden det brede faglige mandat som repræsentant for hele det faglige miljø.  

 

Procedure 

Nye biobanker i infrastrukturen for RBGB:  

I forbindelse med etableringen af biobanken udpeges i samarbejde med sekretariatet for RBGB en konstitu-

eret formand. Ved første møde i den faglige følgegruppe udpeges en formand, som skal tegne det faglige 

miljø for biobanken. 

 

Etablerede biobanker i infrastrukturen for RBGB:  

Ved formandsskifte i en etableret biobank anvendes følgende proces for at sikre den brede faglige opbak-

ning. 

1. Et kommende formandsskifte annonceres fra sekretariatet for RBGB til den faglige følgegruppe og 

den tilkoblede kliniske kvalitetsdatabase. 

2. Motiveret ansøgning til formandsposten sendes til sekretariatet for RBGB, som sender alle ind-

komne ansøgninger til et udvalg under den relevante faglige følgegruppe. Det tilstræbes at der ind-

går en person fra hver region for at sikre bred geografisk opbakning. 

3. Udvalget prioriterer indkomne kandidater og sender prioriteringen til sekretariatet for RBGB, som 

sender den videre til Danske Regioner til udpegning. Blandt de højest prioriterede kandidater udpe-

ger Danske Regioner den nye formand. 

4. Når formanden er orienteret om udpegningen, annonceres det på RBGBs hjemmeside samt i først-

kommende nyhedsbrev for at sikre formidling til relevante faglige miljøer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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-hospi-
tal@regionh.dk 
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