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Forord 

I forbindelse med rapport for Klinisk Kræftforskning (KOF) fra 2005, udløste det daværende 

Sundheds- og Indenrigsministerium for perioden 2007-2009 midler til etablering af infrastrukturen 

for dansk kræftforskning. Midler herfra blev udløst til etablering af Dansk CancerBiobank (DCB), 

som er en biobank med nedfrosset materiale fra patienter med kræft. Fra 2010 er DCB finansieret 

af regionerne i fællesskab samt af de hospitaler, hvor arbejdet udføres. Formålet med RBGB er at 

styrke infrastrukturen for klinisk forskning med henblik på at bidrage til at målet personlig medicin 

opnås (figur 1). 

 

I september 2014 besluttede sundhedsdirektørkredsen for regionerne at indføre en ny struktur for 

regionernes biobanker. Baggrunden er, at bestyrelsen i Danske Regioner (DR) i april 2014 

besluttede at etablere Dansk ReumaBiobank (DRB) sammen med Gigtforeningen. Hermed drifter 

og finansierer regionerne sammen med hospitalerne to landsdækkende biobanker egnet primært til 

forskning men også til diagnostik/genetisk udredning.  I dag er sundhedsdirektørkredsen øverste 

organ for en struktur bestående af en styregruppe, et landsdækkende sekretariat, samt en række 

faglige følgegrupper og repræsentantskab (Patobank) samt biobankcentre. Området betjenes af 

det landsdækkende sekretariat - Regionernes Bio- og GenomBanksekretariat på Herlev Hospital 

(figur 2). Regionernes Bio- og GenomBankregister er tilknyttet sekretariatet, der har ansvar for 

drift, udvikling og betjening af forskere, klinikere mv. Patobanken har et selvstændigt sekretariat, 

på Herlev Hospital. Patobankens sekretariat ledes af formanden for Patobanken og har ansvar for 

drift, udvikling og betjening af klinikere, forskere m.v. Da de fleste af Patobankens opgaver ligger 

uden for biobankfunktionen, er det væsentligt, at organisationen tilgodeser disse opgaver. Den nye 

struktur skal kunne favne nuværende og kommende relevante biobanker. I forbindelse med 

udrulningen af Danske Regioners projekt om Personlig Medicin vedtog Danske Regioner 

bestyrelse kriterier for kommende biobanker den 5. december 2014. På baggrund heraf udviklede 

Danske Regioner og regionernes biobanksekretariat en skabelon for godkendelse af kommende 

biobanker. Sundhedsdirektørkredsen godkendte modellen den 23. april 2015. Princippapir for 

Regionernes Bio- og GenomBank beskriver de principper, der arbejdes efter i organisationen, og 

kommende biobanker skal kunne indplaceres efter de beskrevne principper. Sundhedsdirektørerne 

har udpeget Lars Onsberg Henriksen som formand for den nye styregruppe og Estrid Høgdall som 

leder af sekretariatet for Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) 

(http://www.regioner.dk/media/1596/princippapir-for-regionernes-bio-og-genombank.pdf). 

 

Regionssundhedsdirektørerne har det overordnede ansvar og en national styregruppe for RBGB 

tiltræder de politiske beslutningsprocesser. Med den nye struktur for RBGB er sammensætningen 

af medlemmer i den Nationale Styregruppe ændret, da denne skal favne alle nuværende og 

fremtidige biobanker driftet af Danske Regioner. I regi af de enkelte biobanker er desuden 

etableret faglige følgegrupper. Sekretariatet har i samarbejde med de faglige følgegrupper 

ansvaret for den daglige drift foruden blandt andet at udarbejde nationale anbefalinger gældende 

for alle biobanker i strukturen. De faglige følgegrupper er sammen med sekretariatet for RBGB 

med til at sikre udvikling af registreringsmodulet og arbejdsprocedurer samt for at sikre muligheden 

for at imødekomme krav fra forskere vedr. indsamling af blod og væv fra patienterne. I regi af den 

faglige følgegruppe er der etableret arbejdsgrupper.  

 

Fra 1. januar 2010 har det været muligt at registrere materialer online i det nationale 

registreringsmodul for DCB. Fra 1. maj 2015 startede DRB med indsamling og registrering online i 

samme nationale registreringsmodul. Årsrapport for 2015 beskriver aktiviteter overordnet ud fra 8 
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indikatorer. Årsrapporten indledes med et generelt afsnit om RBGB og er derefter inddelt i to dele 

fokuseret på hhv. DCB og DRB. Patobankens arbejde beskrives ikke i denne rapport. Data er 

hentet fra det landsdækkende RBGB register, fra Patobank samt fra den landsdækkende 

reumatologiske kvalitetsdatabase DANBIO. Rapporten er udarbejdet af sekretariatet for RBGB og 

baseret på dataudtræk foretaget juni 2016.  

DCB og DRB er murstensløse nationale samarbejder mellem hospitalsafdelinger, der håndterer 

blod-, knoglemarv, urin og vævsprøver fra patienter med kræftsygdomme og patienter med 

gigtsygdomme. Samarbejdet omfatter hele landet. I forbindelse med etableringen af DRB blev der i 

2015 ansat kliniske centerprojektledere for at sikre veletablerede arbejdsgange for inklusion af 

patienterne både på centerafdelinger og lokalafdelinger. Desuden er der på laboratoriesiden i 

begge biobanker ansat centerprojektledere, som har ansvar for indsamling og registrering af hhv. 

blod og væv. Disse projektledere skal sikre indsamling af biologisk materiale fra centre og 

tilhørende afdelinger samt sikre kvaliteten af både materiale og dataregistrering. Det biologiske 

materiale opbevares lokalt på de enkelte centre og afdelinger, mens data registreres nationalt 

(http://www.regioner.dk/media/1596/princippapir-for-regionernes-bio-og-genombank.pdf).  

I DCB og DRB er der etableret centerfunktion på Aalborg Universitetshospital (DCB), 

Rigshospitalet, Glostrup (DRB), Kong Christian X’s Gigthospital i Gråsten (DRB), Herlev Hospital 

(DCB), Regionshospitalet Nordjylland (Hjørring) (DRB), Næstved Sygehus (DCB), Odense 

Universitetshospital (DCB og DRB), Rigshospitalet, Blegdamsvej (DCB), og Aarhus 

Universitetshospital (DCB og DRB). Sekretariatsfunktionen for RBGB varetages af 

Patologiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital, Herlev. Sekretariatet for RBGB varetager 

overordnet administrativt arbejde med vidensdeling til alle centre, koordinering centrene imellem, 

undervisning og udvikling af registreringsmodulet samt har ansvar for opdatering og udvikling af 

hjemmesiden (www.cancerbiobank.dk). 

 

Nærværende rapport beskriver aktiviteten i både DCB og DRB for året 2015. 

 

 

  På vegne af Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) 

 Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen, formand for National Styregruppe  

&  

Professor dr.med., ph.d. Estrid Høgdall, leder af RBGB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cancerbiobank.dk/
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Figur 1. Biobankens bidrag til personlig medicin. Figuren illustrerer de vigtige faktorer, der 

bidrager til, at personlig medicin kan blive en realitet i vores sundhedsvæsen. Herunder spiller de 

kliniske databaser, de nationale registre, biobanker såsom Regionernes Bio- og GenomBank 

(RBGB), forskning i biomarkører og laboratorieanalyser (f.eks. Next Generation Sekventering 

(NGS)) helt essentielle roller. 
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Figur 2. Organisationsdiagram for Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) 

 
Nye biobanker kan indplaceres i organisationen efter principper beskrevet i princippapiret efter accept fra Sundhedsdirektørkredsen. 
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1. Medlemmer i styregruppen for RBGB 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Navn Organisation Arbejdssted

Formand Lars Onsberg Henriksen Region Sjælland Region Sjælland

Ledende overlæge Thomas Schiøler Region Sjælland Slagelse hospital

Laboratoriechef Ivan Brandslund Region Syddanmark Vejle hospital

Ledende overlæge Torben Steiniche Region Midtjylland Aarhus Universitetshospital

Ledende overlæge Henrik Krarup Region Nordjylland Aalborg Universitetshospital

Vicedirektør Per Jørgensen Region Hovedstaden Rigshospitalet

Sekretariatsleder Estrid Høgdall

Sekretariat for                                                   

Regionernes Bio - og GenomBank Herlev hospital

Sektordirektør Mads Melbye Statens Serum Institut Statens Serum Institut

Formand Henrik Ullum Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Rigshospitalet

Professor Torben Falck Ørntoft

Universiteterne                                                                     

(De sundhedsvidenskabelige dekaner) Aarhus Universitet
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2. Dansk CancerBiobank (DCB) 

2.1 Forord 

Dansk CancerBiobank (DCB) er et murstensløst nationalt samarbejde mellem afdelinger, 

der håndterer blod- og vævsprøver fra kræftpatienter. Vi, der arbejder i Dansk 

CancerBiobank, er hospitalsansatte. Vi er uddannede læger, molekylærbiologer, 

sygeplejersker, bioanalytikere, biologer, sekretærer osv. Samarbejdet omfatter hele landet 

med centerfunktion på Aalborg Universitetshospital, Herlev Hospital, Næstved Sygehus, 

Odense Universitetshospital, Rigshospitalet, og Aarhus Universitetshospital. Formålet er at 

styrke infrastrukturen for klinisk forskning med henblik på at bidrage til at målet personlig 

medicin opnås. 

Der er for at følge udviklingen og sikre den daglige arbejdsgang nedsat en faglig 

følgegruppe for DCB og denne skal varetage at: 

1. Udarbejde og vedligeholde anbefalinger til nationale tekniske procedurer i 

forbindelse med indsamling, håndtering, nedfrysning og opbevaring af blod- og 

vævsmaterialer fra patienter med nydiagnosticeret kræft og i behandlingsforløb  

2. Udarbejde og vedligeholde laboratorievejledninger/procedurer tilpasset centrale/ 

lokale forhold  

3. Sikre kvaliteten af de nationale tekniske procedurer i forbindelse med håndtering af 

blod-og vævsmaterialer til opbevaring  

4. Udarbejde og vedligeholde kravspecifikationer og sikre fortsat udvikling af det 

nationale RBGB register til online registrering af data  

5. Sikre kvaliteten af data og dækningsgrad i det nationale registreringsmodul 

6. Udarbejde og vedligeholde skabelon for kontrakter med DMCG’erne og andre 

forskere 

7. Udarbejde og vedligeholde retningslinjer for udlevering af materiale til beslutning i 

den nationale Styregruppe  

8. Udarbejde og vedligeholde patientinformation og samtykke  
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2.2 Generel oversigt for DCB, 2010-2015 

Figur 2a og 2b viser udviklingen i antallet af unikke CPR-nr. (patienter), der donerer materialer til 

DCB fordelt på årene 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015. Som det kan ses, er der fortsat en 

stigning i antallet for både blod- og vævsmaterialer samt knoglemarv. Stigningen fra 2010 til 2015 

afspejler mere end en fordobling i antallet af prøver, som årligt indsamles. Desuden ses det, at 

hæmatologisk knoglemarv, der som et relativt nyt område blev startet op i 2013, fortsat i 2015 

udviser en konstant stigning i indsamlede antal materialer (Figur 2a). 

Figur 2b viser udviklingen for indsamling fordelt på hver måned i året 2015, og demonstrerer at der 

er udsving i indsamling hen over året. Sammenlignes disse udsving med tidligere års mønster ses 

der stor lighed. Det samlede antal unikke CPR-nr. for alle måneder er større end ved et samlet 

udtræk for hele året og afspejler at nogle patienter er indgået med blodprøve, væv og/eller 

knoglemarv op til flere gange hen over tid (hele året). 

 

Figur 2a. Udviklingen i antallet af unikke CPR-nr. i DCB 2010-2015. Figuren viser udviklingen i 

antallet af unikke CPR-nr. (patienter), der donerer blod, væv, knoglemarv eller er registreret uden 

vævsudtag. 
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Figur 2b. Udviklingen i antallet af unikke CPR-nr. i DCB 2015. Figuren viser udviklingen i 

antallet af unikke CPR-nr. ved indsamling af blod, væv, korresponderende blod og vævsprøver, 

knoglemarv samt registrerede CPR-nr. uden vævsudtag. 

 
 

Figur 3 og Tabel 1 viser antallet af unikke CPR numre, der har doneret materialer til DCB i årene 

2010-2015 fordelt på alle centre. For flere centre ses fortsat stigning i antallet af registrerede 

materialer. Der ses en stigning i indsamlede blodmaterialer for center Aalborg, Næstved, Odense, 

Rigshospitalet og Aarhus, medens der for center Herlev ses et fald. For vævsmaterialer ses en 

stigning for alle centre i DCB. Indsamling af knoglemarv foregår på fem ud af seks centre. Der er 

ingen indsamling af hæmatologiske knoglemarv i Region Sjælland. For Aalborg hæmatologi og for 

Aarhus hæmatologi ses et meget lille antal registrerede knoglemarvsprøver, medens der for de 

øvrige centre ses en stigning. En markant positiv vækst ses for center Rigshospitalet både i 

relation til blod – og vævsmaterialer samt for blodindsamling for center Odense. På Center Herlev 

ses positiv vækst i indsamling af knoglemarv. Tabel 1 viser, at der for nogle af centrene dels 

indsamles på centerafdelingen men også på lokalafdelingerne. I alt er der i 2015 indsamlet 10.259 

blodmaterialer pr. unikt CPR nummer, 7.710 vævsmaterialer pr. unikt CPR nummer og 1.254 

knoglemarvsprøver pr. unikt CPR nummer, en stigning for alle tre materialetyper. 

 

Figur 3. Antal unikke CPR-numre fordelt på centre i 2010- 2015. Figuren viser antallet af unikke 
CPR-nr. (patienter), der har doneret materiale til DCB i årene 2010-2015 fordelt på centre. 
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Tabel 1. Antal unikke CPR-nr., der har doneret materiale til DCB, fordelt på afdelinger i 2015. 

Tabellen viser antallet af unikke CPR-nr., der har doneret blod- og vævsmaterialer samt 

knoglemarvsprøver, fordelt på indsamlende afdelinger i året 2015. 

 
 

 

 

 

 

Antal væv/CPR Antal blod/CPR Antal knoglemarv/CPR

Herlev CancerBiobank Center

Klinisk Biokemisk Afdeling Herlev 2.619

Patologi afdelingen Herlev 1.637 28

Medicinsk Hæmatologisk Afdeling, Herlev Hospital 1 559

Næstved CancerBiobank Center

Næstved Klinisk Biokemisk Afdeling 35

Ringsted Klinisk Biokemisk Afdeling 464

Roskilde Klinisk Biokemisk Afdeling 36

Slagelse Klinisk Biokemisk Afdeling 164

Roskilde Patologi Afdeling 96

Slagelse Patologi Afdeling 409

Odense CancerBiobank Center

Afdeling for Biokemi, Farmakologi og Genetik, Odense Universitetshospital 1.010

Klinisk Biokemisk Afdeling, Esbjerg 288

Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital 1.180

Patologiske Institut, Esbjerg 150

Klinisk Patologi, Laboratoriecentret, Vejle Sygehus 110

Odense Hæmatologisk afdeling, Odense Universitetshospital 176 228

Rigshospitalet CancerBiobank Center

Klinisk Immunologisk Afdeling, Blodbank, Rigshospitalet 2.281 41

Patologi Afdelingen, Rigshospitalet 2475 11 5

Patologi sk afdeling, Hvidovre 87

Hæmatologisk klinik L, Rigshospitalet 65 23

Aarhus CancerBiobank center

Klinisk Biokemisk Afdeling NBG, Aarhus Universitetshospital 621

Klinisk Biokemisk Afdeling SKS, Aarhus Universitetshospital* 301

Klinisk Biokemisk Afdeling THG, Aarhus Universitetshospital* 440

Klinisk Biokemisk Afdeling, Randers 99

Molekylær Medicinsk Afdeling, Skejby 832

Patologisk Institut, Randers Hospital 114

Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital 923 30 30

Aalborg CancerBiobank center

ALB Molekylær Diagnostik, Klinisk Biokemi, Aalborg  Universitetshosspital 468

ALB Patologisk Institut, Aalborg Universitetshospital 529

ALB Hæmatologisk Ambulatorium, Aalborg Universitetshospital 317 340



 12 

Tabel 2 viser, at der indsamles materiale fra de fleste organområder. Der ses både stigning og fald 

fra 2014 til 2015 for flere organer, hvilket kan skyldes præparatfordelinger og ændret klinisk 

praksis. Mest markante stigninger ses for væv i områderne: colon, lever, prostata og rectum. For 

blod ses de mest markante stigninger i områderne: colon, og hud. For enkelte områder ses et fald i 

indsamlingen. For væv ses et fald inden for mamma cancer, hvilket kan skyldes at tumorer 

generelt bliver mindre og derfor ikke tillader udtag til DCB. For blod ses et fald for urinvejs- og 

blærecancer. De sammenfaldende stigninger (colon) afspejler at indsamling i større grad 

koordineres af projektlederne på blodtagende afdelinger og patologiafdelingerne. I alt er der i 2015 

indsamlet 15.457 blodmaterialer, 11.342 vævsmaterialer og 1.359 knoglemarvsprøver. Til 

sammenligning blev der i 2014 indsamlet 13.278 blodmaterialer, 9.893 vævsmaterialer og 789 

knoglemarve, således er der fra 2014 til 2015 set en stigning i indsamling for vævsmaterialer på 15 

%, for blodmaterialer på 16 % og på knoglemarvsprøver på 72 %. Der indsamles nu i stigende 

grad materialer fra hele patientforløb dvs. der f.eks. er taget blodprøver fra samme patient på flere 

efter hinanden følgende datoer. Denne tendens viser, at der er fokus på prøvetagning i hele 

patientforløb. For detaljeret information vedrørende antal ens materialer fra en og samme patient 

for prøver med tildelt fryserplads henvises til bilag til tabel 2 -2015. 
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Tabel 2. Antal materialer fordelt på formodet primært organ. 2010-2015. Tabellen viser antallet 

af vævsmaterialer, blodmaterialer og knoglemarve indsamlet i perioden 2010 til 2015 og deres 

fordeling på formodet primært organ. 

 
 

Figur 4 og Tabel 3 viser, at der er indsamling af materialer i regi af de fleste Danske 

Multidiciplinære Cancer Grupper (DMCG’er). Det skal bemærkes, at enkelte DMCG’er har ændret 

navn inden for tidsperioden for DCBs eksistens. Ingen DMCG betyder at vævsmaterialet endnu 

ikke er blevet verificeret og dermed ikke kan henføres til en specifik DMCG. Der vil altid inden for 

et enkelt kalenderår ses materiale, hvor verificering og færdigregistrering ikke er afsluttet.  

 

 

Formodet primærorgan Antal væv 

2010

Antal væv 

2011

Antal væv 

2012

Antal væv 

2013

Antal væv 

2014

Antal væv 

2015

Antal  blod 

2010

Antal blod 

2011

Antal blod 

2012

Antal blod 

2013

Antal blod 

2014

Antal blod 

2015

Antal 

knoglemarv 

2013 

Antal 

knoglemarv 

2014 

Antal 

knoglemarv 

2015

Andet 78 72 38 44 49 28 11 14 25 13 32 34

Analregionen 1 1 24 53 28

Appendix
1

Binyre 27 47 33 29 93 104 22 6 1 1 1

Blod 252 70 3 279 75 364 3 2 3

Blodkar 1

Bronchie og lunge 216 305 401 393 310 483 171 158 2.130 2.529 2809 2.970

Cervix Uteri 18 16 28 93 68 45 10 34 36 28 96 177

Colon 98 323 663 672 1.424 2.113 219 143 306 404 818 1.601

Corpus uteri 84 178 179 190 244 327 92 174 293 357 298 395

Esophagus 1 4 8 93 114 1 31 114

Galdeveje 1 4 7 29

Hjerte 1 1

Hud og subcutis 29 56 24 16 48 28 115 95 233 298 375 527

Knoglemarv 1 1 1 1 146 106 1.576 1.797 2663 2.674 684 785 1.355

Knogler og led 22 87 42 53 36 27 1 1 159 331 1

Larynx 5 1

Lever 42 45 49 36 286 423 1 27 78

Lymfeknude 34 82 227 498 429 453 259 248 301 159 173 245 6 1

Mamma 1.738 2.725 2.933 2.993 3.407 2.684 1.418 2.321 1.890 3.484 2964 3.029

Milt 1 4 3 12 11 19 1 1 1 6

Mund, læbe og tunge 32 114 116 117 111 167 14 153 129 423 396

Muskler, sene og bløddele 20 96 74 153 132 284 4 5 1

Nervesystem 48 54 83 85 767 968 1 5 70 107

Nyre 119 638 367 470 515 587 7 129 124 124 129 106

Næse, bihule 1 1

Næse, bihule og nasapharynx 4 11 6 8 20 19 18 28 25 15 3

Ovarium 111 176 160 177 177 281 230 262 746 655 606 660

Pancreas 10 10 3 82 142 176 49 135

Penis 1 6 2

Pharynx 2 4 6 15 15 12 1 12 6 8 6

Placenta 2 1

Pleura 11 40 59 32 35 58 7 1

Prostata 100 146 199 230 215 468 630 456 646 453 267 359

Rectum 22 98 158 218 283 485 100 120 224 150 206 185

Spytkirtel 21 45 68 53 36 58 5 9 5 4 2 1

Testis 12 62 103 62 92 141 14 16 32 111 145

Thyreoidea og parathyreoidea 184 324 235 248 251 307 1 91 74 44 26

Tonsil 4 12 14 14 36 50 1 7 4 5 3

Tuba uterina og parametrium 5 11 3 15 11 9 1

Tyndtarm 4 25 14 7 42 46 1 9 22

Urinvej og blære 243 449 507 386 383 337 224 542 754 657 625 533

Vagina 2 2 2 3 3 3 2 4

Ventrikel og oment 25 25 16 12 70 73 1 19 56

Vulva 1 3 1 1 15 64

Øje 3 24 25 132 62

Øre 2 9 3 2 1 9 15 9 6
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Figur 4. Verificerede vævsmaterialer fordelt på DMCG*. 2010-2015. Figuren viser antallet af 

verificerede vævsmaterialer indsamlet i DCB i årene 2010-2015, fordelt på Danske 

Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG). 

 
*Forkortelse for de enkelte DMCGere findes i forkortelseslisten (Afsnit 5). 

 

Tabel 3. Verificerede vævsmaterialer fordelt på DMCG, 2010-2015. Tabellen viser antallet af 

verificerede vævsmaterialer (væv og knoglemarv) indsamlet i perioden 2010-2015, fordelt på 

Danske Multidiciplinære Cancer Grupper (DMCG). 

 
*Forkortelse for de enkelte DMCGere findes i forkortelseslisten (Afsnit 5). 
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Verificeret væv 2010

Verificeret væv 2011

Verificeret væv 2012

Verificeret væv 2013

Verificeret væv 2014

Verificeret væv 2015

Verificerede knoglemarv 2013

Verificerede knoglemarv 2014

Verificerede knoglemarv 2015

DMCG* Verificeret 

væv 2010

Verificeret 

væv 2011

Verificeret 

væv 2012

Verificeret 

væv 2013

Verificeret 

væv 2014

Verificeret 

væv 2015

Verificerede 

knoglemarv 

2013

Verificerede 

knoglemarv 

2014

Verificerede 

knoglemarv 

2015

Andet 162 280 75 48 49 69 1

Benign lidelse 6 51 8 8 34 79 48

DABLACA 247 456 520 376 356 309

DACG 5 2 6 10 8

DBCG 1652 2706 2879 2822 3091 3.622 1

DCCG 88 458 834 940 1922 2.602 1

DECV 4 17 14 14 171 203

DGCG 205 409 384 488 593 708

DAHANCA 268 497 445 499 450 604

DLGCG 1 8 15 8 85 146 1

DLCG 183 334 457 421 337 541

DMG 30 55 22 6 38 39

DNOG 27 52 77 99 753 977

DARENCA 89 412 319 384 492 642

DOCG 1 2 7 13 8

DPCG 9 13 83 157 150

DAPECA 1 1 6

DAPROCA 68 143 202 238 217 478

DAPHO 2 37 23 13 18 29

DSG 69 184 114 201 144 268

DATECA 9 66 95 43 69 116 1 1 1

Hæmatologisk fælles 

DMCG 27 72 223 469 380 409 681 787 1253

Ingen 186 24 109 378 513 389 10 1 54
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2.3 Indikatoropgørelser, DCB 

2.3.1 Indikator 1. Komplethed (strukturmål) 

1A. Antal korresponderende blod- og vævsprøver 

I DCB registreres det om indsamlede blod- og vævsmaterialer er korresponderende, dvs. om der 

er indsamlet både blod og væv fra den samme patient. For at sikre optimalt materiale for 

fremtidens kræftforskning, bør det tilstræbes, at der eksisterer korresponderende blod-  og 

vævsprøver fra så stort et antal patienter som muligt. Da der erfaringsmæssigt nedfryses flere 

blodprøver end vævsprøver, måles parameteren som procentdelen af vævsprøver med 

korresponderende blodprøve. Blodprøven må maksimalt være taget 14 dage før patientens 

operationsdato. Blodprøver taget mere end 14 dage før operation samt blodprøver taget efter 

operation regnes ikke for korresponderende. Alle prøver vil dog bidrage til et samlet billede af 

patientens sygdomsforløb.  

Tabel 4 viser, at der nationalt er samme niveau af korresponderende materialer fra 2014 til 2015, 

idet procentdelen af korresponderende blod- og vævsmaterialer er den samme hhv. 31 % (2015) 

og 30 % (2014).  

For center Aalborg og center Aarhus er procentdelen af korresponderende blod- og vævsprøver 

faldet. For center Næstved er procentdelen af korresponderende materialer stort set uændret. Der 

arbejdes med en parallel inklusion af blodprøver og vævsprøver på alle centre i DCB, hvilket vil 

betyde at antallet af korresponderende prøver forventes at stige. For center Herlev, Odense og 

Rigshospitalet er procentdel korresponderende blod- og vævsprøver steget i indeværende periode.  

For at fremme anvendeligheden i kommende forskningsprojekter er målet, at >50 % af de 

indsamlede prøver i DCB skal være korresponderende. Standarden på >50 % er i 2015 fortsat 

opfyldt af to centre - Næstved og Aarhus. På begge centre har projektlederne målrettet fokuseret 

på samordnet indsamling af blod og væv. Generelt kan indikatoren næppe forventes opfyldt før 

DCB er fuldt udrullet, idet der ikke er en prioriteret liste over, i hvilken rækkefølge indsamling skal 

initieres på blodtagende afdelinger og patologiafdelingerne. For at øge fokus på procentdel 

korresponderende blod- og vævsprøver er det vigtigt, at de indsamlende afdelinger samarbejder – 

specielt når der startes nye områder op. Fremadrettet bør projektledere samarbejde ved 

igangsætning af indsamling, således at der er fokus på denne indikator. Ved en fuldt 

implementeret biobank bør indikatoren kunne opfyldes for alle centre. 
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Tabel 4.  Procent vævsprøver med korresponderende blodprøve, 2010 – 2015. Tabellen viser 

antallet og procentdelen af vævsprøver med en korresponderende blodprøve indsamlet i perioden 

2010-2015, nationalt og pr. center. 

 
 

 

2015 Antal vævsprøve/CPR Korresponderende blod- og vævsprøver/CPR Procentdel korresponderende blod- og vævsprøver

Nationalt I ALT 7.683 2.372 31

Center Aalborg 529 159 30

Herlev 1.637 466 28

Næstved 505 416 82

Odense 1.440 370 26

Rigshospitalet 2.562 490 19

Aarhus 1037 565 55

2014

Nationalt I ALT 6.361 1.879 30

Center Aalborg 386 131 34

Herlev 1.555 343 22

Næstved 422 349 83

Odense 1.163 245 21

Rigshospitalet 1.965 266 14

Aarhus 870 545 63

2013

Nationalt I ALT 5.126 1.885 37

Center Aalborg 490 225 46

Herlev 1.139 289 25

Næstved 409 310 76

Odense 1.041 143 14

Rigshospitalet 1.157 352 30

Aarhus 890 566 64

2012

Nationalt I ALT 4.523 1.711 38

Center Aalborg 441 191 43

Herlev 839 318 38

Næstved 395 315 80

Odense 1.175 103 9

Rigshospitalet 1.131 348 31

Aarhus 542 436 80

2011

Nationalt I ALT 4.262 1.398 33

Center Aalborg 231 172 74

Herlev 849 251 30

Næstved 354 173 48

Odense 1.022 291 28

Rigshospitalet 1.392 213 15

Aarhus 424 305 72

2010

Nationalt I ALT 2.367 560 23

Center Aalborg 160 144 90

Herlev 642 211 33

Næstved 48 23 48

Odense 748 51 7

Rigshospitalet 582 3 1

Aarhus 187 128 68



 17 

 

 

ANBEFALING: Der bør fortsat fokuseres på at opfylde indikator for korresponderende blod- og 

vævsprøver ved samordnet indsamling af blod og væv på centrene. Det anbefales, at 

projektlederne på landets centre samarbejder om at koordinere indsamling for de samme organer, 

hvis muligt. Når DCB er fuldt udrullet forventes indikatoren at være opfyldt. 

 

 

1B. Antal færdigregistrerede vævsmaterialer 

Databasen er ikke komplet, før alle vævsmaterialer er færdigregistrerede, dvs. at tidspunkt for 

udtagning, verifikation af diagnosen på vævsmateriale og DMCG tilknytning i relation til endelig 

diagnose er registreret i modulet for DCB. Hvis komplet færdigregistrering ikke er mulig, afsluttes 

prøven som gennemtvunget med mangler. Indikatoren måles som procent færdigregistrerede af 

totalt antal vævsprøver.  

Standarden på >95 % er opfyldt på nationalt plan både for vævsmaterialer (97 %) og for 

hæmatologiske knoglemarve (96 %). For de solide tumorer overholder 5 ud af 6 centre 

standarden. Center Aarhus overholder ikke standarden idet kun 85 % af de vævsmaterialer som 

indsamles er færdigregistreret. Der bør indføres en daglig arbejdsgang således at opgaven kan 

udføres og indikatoren opfyldes (tabel 5). Fem ud af 6 centre indsamler hæmatologiske 

knoglemarve. Indikatoren er opfyldt for 4 af de 5 centre som indsamler. På center Rigshospitalet er 

kun 38 % af de indsamlede hæmatologiske knoglemarve færdigregistreret. Indsamling på Center 

Rigshospitalet er fordoblet, og indsamling varetages nu på hæmatologisk afdeling og ikke på 

Klinisk Immunologisk afdeling som tidligere. Den Hæmatologiske afdeling bør sikre, at alle 

materialer færdigregistreres som en del af rutinearbejdet med biologiske materialer. Tidligere år 

har denne indikator for Center Rigshospitalet været højere, og derfor bør dette fremadrettet 

optimeres.  

Overordnet er det vigtigt at centerafdelingerne er i tæt dialog med lokalafdelingerne, og at 

lokalafdelingerne forstår nødvendigheden af at færdigregistrere, således at kvaliteten af indsamling 

og registrering er på samme høje niveau nationalt.   

 

Det bør sikres, at færdigregistrering af vævsmaterialer og knoglemarve fortsat er en meget vigtig 

opgave på alle de vævsindsamlende afdelinger, da det er en forudsætning for materialets 

komplethed.  
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Tabel 5. Antal færdigregistrerede vævsprøver, 2010–2015. Tabellen viser antallet og 

procentdelen af færdigregistrerede vævsprøver indsamlet i perioden 2010-2015, nationalt og pr. 

center.  

 
  

Antal 

vævsprøver

Færdigregistrerede 

vævsprøver

Procentdel færdigregistrerede 

vævsprøver

Antal 

knoglemarve

Færdigregistrerede 

knoglemarve

Procentdel færdigregistrerede 

knoglemarve

2015

Nationalt I ALT 12.446 12.055 97 1.359 1.309 96

Center Aalborg 623 622 100 340 339 100

Herlev 2.941 2.874 98 661 658 100

Næstved 1.022 1.016 99

Odense 2.330 2.329 100 244 244 100

Rigshospitalet 4.082 3.984 98 84 38 45

Aarhus 1448 1.230 85 30 30 100

2014

Nationalt I ALT 9.893 9.380 95 789 788 100

Center Aalborg 457 457 100 76 76 100

Herlev 2.446 2.337 96 378 378 100

Næstved 862 862 100

Odense 1.905 1.761 92 169 169 100

Rigshospitalet 3.053 3.020 99 54 54 100

Aarhus 1170 943 81 112 111 99

2013

Nationalt I ALT 5.126 4.986 97

Center Aalborg 490 490 100

Herlev 1.139 1.090 96

Næstved 409 407 100

Odense 1.041 977 94

Rigshospitalet 1.157 1.155 100

Aarhus 890 867 97

2012

Nationalt I ALT 4.523 4.414 98

Center Aalborg 441 441 100

Herlev 839 781 93

Næstved 395 382 97

Odense 1.175 1.137 97

Rigshospitalet 1.131 1.131 100

Aarhus 542 542 100

2011

Nationalt I ALT 4.262 4.196 99

Center Aalborg 231 231 100

Herlev 849 839 99

Næstved 354 340 96

Odense 1.023 1.023 100

Rigshospitalet 1.392 1.392 100

Aarhus 424 424 100

2010

Nationalt I ALT 2.367 2.180 100

Center Aalborg 160 160 100

Herlev 642 642 100

Næstved 48 48 100

Odense 748 748 100

Rigshospitalet 582 582 100

Aarhus 187 187 100
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ANBEFALING: Standarden opfyldes nationalt for både vævsprøver og knoglemarve. En stigning 

af vævsindsamling kræver øget fokus på færdigregistrering og alle afdelinger, ikke blot 

centerafdelinger, men alle afdelinger som arbejder med vævsmaterialer og knoglemarve, bør 

have fokus på datakomplethed. 

 

1.3.2. Indikator 2. Håndtering (procesmål) 

2A. Antal blodfraktioner tildelt fryserplads 

Indikatoren måles som den procentdel af alle fraktioner, der er tildelt fryserplacering. I 2015 er der i 

alt i modulet registreret 100.533 fraktioner. Fraktionerne er antalsmæssigt fordelt på serum 

(42.659), EDTA-plasma (27.549), EDTA-fuldblod (10.900), EDTA-buffy coat (12.059), serum-

koagel (1.302), Tempus/PAXgene (93), citrat-plasma (372), blodlegemer (639), urin pellet (30) og 

urin supernatant (120). Der er i modulet registreret hæmatologiske blodfraktioner fordelt på 

mononuklære celler (2.170), EDTA-buffy coat (524), EDTA-plasma (1.053), serum (1.037), 

granolocyt pellet (16). De fire første fraktionstyper indgår i blodstandardsæt for DCB og omfatter i 

alt 93.167 fraktioner (rør). Det ses, at der ud over fraktioner som indgår i de oprettede standardsæt 

er et behov for yderligere fraktioner, formentlig efter ønske fra projekter. 

Standarden på >95 % er opfyldt på nationalt plan. Alle seks centre har registreret fryserplacering 

for mere end 99 % af de indsamlede fraktioner (tabel 6). Der er i forbindelse med statusskift for 

fraktioner til status udlån/udlevering set, at registreringsmodulet tæller disse som fraktioner uden 

fryserplads. Det bør derfor undersøges, om der eksisterer et reelt problem, specielt i forbindelse 

med udvikling af udleveringsmodulet bør dette holdes for øje. Der bør arbejdes på en enkel IT-

arbejdsgang set i lyset af en forventet øget efterspørgsel på udlevering af prøver. Modulet skal 

kunne håndtere, registrere og dokumentere udleveringer. 
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Tabel 6. Antal blodfraktioner med tildelt fryserplads, 2010-2015. Tabellen viser antallet af 

blodfraktioner samt procentdelen af disse der er tildelt fryserplads i årene 2010-2015, nationalt og 

pr center. 

 
 
*Registrerede fraktioner efter anbefalinger i SOPs udarbejdet af teknikgruppen (serum/seum-koagel, EDTA-plasma, EDTA-buffy coat, 

fuldblod). 

 

Antal blodfraktioner I 

ALT

Antal blodfraktioner efter 

anbefalinger*

Antal blodfraktioner i 

øvrigt

Antal blodfraktioner 

uden fryserplads

Procentdel 

blodfraktioner med 

fryserplads

Antal hæmatologiske 

blodfraktionerud ud af 

totale antal

2015

Nationalt 100.533 93.167 7.366 103 100 4.800

Center Aalborg 7.826 5.115 2711 0 100 2329

Herlev 28.130 28.124 6 0 100 6

Næstved 5.872 5.852 20 32 99.5

Odense 12.217 10.898 1319 2 100 1.319

Rigshospitalet 19.454 18.609 845 4 100 845

Aarhus 27.034 24.569 2.465 8 100 301

.

2014

Nationalt 85.253 80.569 4.684 3.041 96 3.413

Center Aalborg 7.174 6.250 924 0 100 479

Herlev 28.418 27.314 1.104 2.006 93 0

Næstved 4.847 4.847 0 40 99 0

Odense 9.488 9.488 0 2 100 1.790

Rigshospitalet 11.038 11.038 0 0 100 87

Aarhus 24.288 21.632 2.656 988 96 1.057

.

2013

Nationalt 70.796 65.086 5.710 258 99.6

Center Aalborg 6.292 5.716 576 0 100

Herlev 29.972 28.250 1722 10 99.9

Næstved 3.960 3.960 0 0 100

Odense 2.992 2.992 0 16 99.5

Rigshospitalet 9.259 9.259 0 7 99.9

Aarhus 18.321 14.909 3412 183 99

2012

Nationalt 68.657 64.064 4.593 120 99.9

Center Aalborg 6.746 6.617 129 0 100

Herlev 27.348 25.964 1384 26 99.9

Næstved 3.944 3.744 0 40 99

Odense 5.527 5.527 0 25 99.5

Rigshospitalet 9.528 9.528 0 4 99.9

Aarhus 15.564 12.484 3080 25 99.9

2011

Nationalt I ALT 41.048 39.685 1.363 24 99

Center Aalborg 5.303 4.770 533 0 100

Herlev 9.328 9.328 0 0 100

Næstved 3.895 3.895 0 0 100

Odense 5.429 5.401 28 23 99

Rigshospitalet 5.930 5.930 0 0 100

Aarhus 11.163 10.361 802 1 100

2010

Nationalt I ALT 31.696 30.445 1.251 12.860 60

Center Aalborg 3.721 3.232 481 0 100

Herlev 12.860 12.860 0 12.860 0

Næstved 752 752 0 0 100

Odense 1.418 1.298 120 0 100

Rigshospitalet 5.250 5.250 0 0 100

Aarhus 7.693 7.053 640 0 100
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ANBEFALING: Det gode resultat bør fastholdes. Der bør fortsat sikres en daglig procedure 

således, at informationerne registreres online i modulet. For centre som anvender importfunktion 

af indsamlet materiale, skal import og kontrol af data i modulet foretages minimum en gang 

månedligt. Centre, der bruger importfunktionen, har ansvar for at kontrollere kvaliteten af 

importerede data, da målet er online og tidstro registrering i forbindelse med det daglige arbejde.   

 

 

2B. Antal vævsmaterialer tildelt fryserplads 

Indikatoren måles som den procentdel, der er tildelt fryserplacering. I alt er der i 2015 registreret 

67.887 vævsfraktioner i modulet.  

Standarden på >95 % er opfyldt på nationalt plan (tabel 7). Kun center Aarhus opfylder ikke 

standarden. Dette kan skyldes, at der til nogle forskningsprojekter er et ønske om løbende 

udlevering af reserverede projektmaterialer, hvorfor tildeling af en fryserposition er unødvendig. 

Det ses endvidere, at der ikke indsamles yderligere fraktionstyper ud over fraktionstyperne i de 

etablerede standardsæt. Det bør dog forsat tilstræbes, at der tildeles fryserpositioner, da det er 

forudsætningen for, at prøverne kan fremfindes. 
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Tabel 7. Antal vævsmaterialer med tildelt fryserplads, 2010-2015. Tabellen viser antallet af 

vævsfraktioner samt procentdelen af disse, der er tildelt fryserplads i årene 2010-2015, nationalt 

og pr center. 

 
*Anbefalinger henviser til standard vævsfraktioner i henhold til overordnede anbefalinger udarbejdet af teknikgruppen 

(tørt nedfrosset, O.C.T. tissue tek, RNAlater). Paraffinindstøbte vævsfraktioner opbevares efter anbefalingerne ved 

stuetemperatur og er derfor IKKE medregnet i opgørelsen med/uden fryserplads. 

 

Antal vævsfraktioner 

IALT

Antal vævsfraktioner efter 

anbefalinger*

Antal vævsblokke 

(opbevares ved 

stuetemperatur)

Totale antal 

vævsfraktioner uden 

fryserplads

Procentdel 

vævsfraktioner 

med  fryserplads

Antal hæmatologiske 

knoglemarvsfraktioner ud 

af totale antal

Antal 

knoglemarvsfraktioner uden 

fryserplads ud af totale ud 

af totale antal uden 

fryserplacering

2015

Nationalt I ALT 67.887 57.813 10.074 1.156 99.5 6.192 22

Center Aalborg 5.879 3.847 534 11 100 2.165 13

Herlev 21.638 16.413 2.937 36 100 2.288 2

Næstved 5.985 5.983 2 32 99.5

Odense 19.041 15.823 2.303 24 100 1.319 0

Rigshospitalet 14.245 10.336 3.609 17 100 300 7

Aarhus 12.320 5.411 689 1.017 81 120 0

2014

Nationalt I ALT 54.436 54.436 8.476 1.259 97 3.559

Center Aalborg 2.694 2.694 311 0 100 376

Herlev 16.444 16.444 2.418 149 99 1621

Næstved 6.669 6.669 836 0 100 0

Odense 14.020 14.020 1.882 17 99 570

Rigshospitalet 10.005 10.005 2.576 17 99 164

Aarhus 4.604 4.604 453 1.076 77 828

2013

Nationalt I ALT 46.103 38.371 7.732 1.127 97

Center Aalborg 3.559 3.131 428 8 99

Herlev 8.614 7.415 1.199 42 100

Næstved 7.294 6.478 816 16 100

Odense 14.184 12.492 1.692 0 100

Rigshospitalet 8.420 6.524 1.896 12 100

Aarhus 4.032 2.331 1.701 1.049 55

2012

Nationalt I ALT 41.368 35.705 5.663 816 97.7

Center Aalborg 2.903 2.564 339 28 99

Herlev 6.324 5.285 939 152 97

Næstved 6.929 6.136 793 16 99

Odense 15.421 13.962 1.459 44 99

Rigshospitalet 7.020 5.229 1.791 15 99.7

Aarhus 2.771 2.429 342 561 77

2011

Nationalt I ALT 36.809 31.073 5.736 1.212 96 

Center Aalborg 1.960 1.723 237 0 100

Herlev 6.299 5.351 948 70 99

Næstved 6.034 5.313 721 2 99

Odense 13.401 11.787 1.614 51 99

Rigshospitalet 6.705 4.850 1.855 3 99

Aarhus 2.410 2.049 361 1.137 45

2010

Nationalt I ALT 20.071 17.083 2.988 245 99

Center Aalborg 1.550 1.424 126 0 100

Herlev 4.207 3.530 677 14 100

Næstved 624 550 74 0 100

Odense 9.633 8.446 1.187 71 99

Rigshospitalet 2.603 1.874 729 0 100

Aarhus 1.456 1.270 186 160 87
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ANBEFALING: Den nationale standard overholdes. Fokus på at fastholde resultatet, da det er 

forudsætningen for at fremfinding af prøver let kan foregå.  

 

 

2C. Dage til godkendelse af ansøgning om udlevering 

Der tilstræbes hurtig ekspedition af forskningsprojekter, hvor der ansøges om brug af allerede 

indsamlet materiale (materiale uden reservation). For de ansøgninger, der skal behandles i lokale 

biobanksudvalg, sættes en frist på 2 måneder til færdigbehandling af ansøgninger om udlevering. 

Indikatoren måles som den procentdel, der overholder denne frist.  

Anmodning om udlevering af reserveret materiale indsamlet på vegne af et eksisterende 

forskningsprojekt, kræver ikke godkendelse før udlevering til det pågældende projekt.  

Der er i alt varetaget 65 projekter i DCB - 9 nationale og 56 lokalt forankrede projekter, der alle er 

implementeret efter ønske fra forskerne efter direkte henvendelse. Et lokalt projekt kører på 2 

centre (Næstved og Herlev). Nogle projekter er afsluttede medens andre stadig er aktive. 

Nedenstående viser det samlede overblik for projekter. Der er i løbet af 2015 iværksat indsamling 

til 11 nye lokalt forankrede projekter. Overordnet er antallet af projekter med indsamling af 

materialet steget fra 53 til 65 projekter svarende til en stigning på 20 % fra 2014 til 2015. Nye 

projekter i 2015 er markeret med fed. 

 

Nationale projekter (9 projekter): 

BIOPAC, REAL, Pelvic Mass og Endomet, TranScot, Cirkulerende tumorceller, Rebecca 

Hæmatologiske nationale projekter: SUTRICA og CARFI 

 

Lokale projekter (56 projekter):  

Herlev – 11 projekter:  MAMBIO, BIOREC, CREBB, Darenca, Pato-Gen,  

EXOM (kører også i Næstved), Vorinostat, AA1310, 

AA1232, INVICAMED, SENSE 

 

Odense – 12 projekter: Please, Mammae, Thyr HGM2, Thyr, Spytkirtel, Ark, 

Breac-aut, Diluce, Bioscreen, Dual Pet Ovac Fulima-

myeloma, Genova, Metagenome breast (MGP) 

 

Rigshospitalet – 9 projekter: Tidlig opsporing, Meso, Lymfom, Genetiske 

polymorphismers betydning for senfølger, Epi-

genomprojektet, Oesophagus, tonsil, Neurologiske 

lidelser, cll-projektet (hæmatologi)  

 

Aalborg – 8 projekter:  Zürich, Projekt EGF, EMN-2 (hæmatologi), Hypova-Bio, 

MAM-BIO, OV-VTE_BIO, Meso-Bio, ProGen 

 

Aarhus – 11 projekter:  MOMA colorectal CRC, MOMA blære MOB, MOMA 

prostate CMCC, BRAF pilot, NBG Mut-Meth,                                  

Lunge, Tumor microenvironment in lymph, AUH Sarkom, 

radiosensitivity, minimally invasive, Pager 
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Næstved – 3 projekt:  EXOM (kører også i Herlev), CIP- Cancer & 

Immunregulering, Imox 

 

 

 

 
 

 

ANBEFALING: Indikatoren bør følges de kommende år, således at der ved kommende 

forespørgsler er fokus på, at tidsfristen overholdes. Der bør fortsat fokuseres på at facilitere 

forskere med indsamling og aktivt arbejdes på at DCB tænkes ind ved projektets opstart. Fokus 

på graden af udlevering bør ligeledes følges. Ved projektindsamling reserveres materiale og 

derfor bør graden af udlevering fremadrettet følges. 

 

 

2D. Dage til udlevering af materiale til forskning 

Når udlevering til et forskningsprojekt er godkendt, kan materiale udleveres til undersøgelser. Fra 

tidspunktet hvor alle detaljer vedrørende materialet foreligger til udlevering af materiale tilstræbes 

maksimalt 3 uger. Det gælder også ved anmodning om udlevering af reserveret materiale til 

reserverende projekt. Indikatoren måles som den procentdel, der overholder denne frist.  

Søgning på materialetyper indsamlet i DCB viser, at for fraktioner med tildelt fryserplacering er der 

i 2015 udleveret 7.334 blodfraktioner, 11 knoglemarvsfraktioner og 1.905 vævsfraktioner til 

projekter. 
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Udlevering:  

Der har i 2015 været udleveret til følgende projekter fra  

 

Herlev Biobankcenter: 

MamBio, Exom projektet, Brystprojekt 

 

Aalborg Biobankcenter: 

Hæmatologi 

 

Aarhus Biobankcenter: 

MOMA Colorectal CRC, MOMA Blære MOB, MOMA Prostata CMCC (alle løbende udlevering) 

 

Odense Biobankcenter: 

Ark, BioScreen  
 

For samtlige henvendelser om udlevering (100 %) er fristen for udlevering af materiale til 

forskergruppe overholdt. 

 

Forespørgsler vedrørende materiale og data: 

Der har desuden været 3 forespørgsler (2 x hæmatologi, hoved-hals, vulva, opgørelse til DUCG) 

vedrørende data og materiale i DCB, hvor der endnu ikke er ønsket biologisk materiale udleveret. 

Alle forespørgsler er blevet besvaret på mindre end 2 uger. 

 

 

ANBEFALING: Indikatoren er overholdt. Indikatoren bør fortsat følges de kommende år, således 

at der ved fremtidig udlevering af materialer fortsat er fokus på, at tidsfristen overholdes. Det må 

forventes, at antal udleveringer vil stige de kommende år både pga. udbredelsen af kendskabet til 

DCB, men også pga. et stigende antal projekter som håndteres via DCB. 

 

1.3.3 Indikator 3. Prøvekvalitet (procesmål) 

3A. Processeringstid for blod  
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Af hensyn til materialets kvalitet for forskning bør processeringstiden fra udtagning til nedfrysning 

være så kort som muligt. For blod anbefales ikke over 3 timer. Indikatoren måles som den 

procentdel, der overholder denne frist. Processeringstiden beregnes som tid fra blodprøvetagning 

til prøven er placeret i fryseren. Der er kun medtaget prøver, som har status i fryser. Målet er, at 

mere end 90 % af blodfraktionerne er processeret og placeret i fryser inden for 3 timer (tabel 8a).  

Målet er udregnet for blodfraktioner indsamlet af centerafdelingen inklusive de tilknyttede 

lokalafdelinger.  

Ved beregning af alle blodfraktioner er der nationalt sket en forbedring fra 51 % til 63 % samtidig 

med at et stigende antal blodfraktioner har været håndteret (2014: 85.253, 2015: 97.984). Færre 

centre overholder indikatoren i 2015 i forhold til 2014, idet kun Center Næstved overholder 

standarden i 2015 (99 %).  

For center Aalborg og center Odense ses et mindre fald (Aalborg: 2014: 89 %, 2015: 75 % - 

Odense: 2014: 93 %, 2015: 85 %). For center Herlev, center Rigshospitalet og center Aarhus ses 

en forbedring i forhold til forrige år (Herlev: 2014: 8 %, 2015: 19 % - Rigshospitalet: 2014: 78 %, 

2015: 82 % - Aarhus: 2014: 60 %, 2015: 77 %). Rigshospitalet har endvidere haft markant stigning 

i antal blodfraktioner, hvorfor en stigning i antal blodfraktioner håndteret på 3 timer eller mindre 

afspejler at arbejdsgangene generelt er optimeret, og at dette har haft effekt. For center Herlev ses 

en stigning i antallet af prøver håndteret på mindre end 3 timer. Antallet af blodprøver på center 

Herlev som opfylder standarden er fortsat meget lille. Dette bør ændres markant, ellers bør det 

overvejes, om prøverne på basis af dårlig håndtering ikke skal udløse samme honorar, da opgaven 

på Klinisk biokemisk afdeling på center Herlev åbenbart ikke tilskrives de samme ressourcer som 

på landets øvrige centre. Center Herlev bør derfor optimere arbejdsgange i laboratoriet så 

blodprøver kan opfylde kravene til processeringstid, idet blodprøvetagningen er placeret som nabo 

til laboratoriet.  

Udtræk er foretaget mhp. information om tidsrummet fra prøveudtagning til placering i fryser (tildelt 

fryserplacering) for alle blodfraktioner. En del af de lange tider kan formentlig skyldes manglende 

information om udtagningstidspunktet (registreres som 00:00), ligesom lange tider kan være en 

følge af, at der modtages blodprøver fra lokale hospitaler, som efter fraktionering leveres til 

centerafdelingen, hvor endelig fryserplacering registreres. For center Aarhus skyldes de lange tider 

primært transporttid for prøver fra prøvetagningssted til håndtering i centerafdeling. 

Processeringstiden i 2015 er beregnet på grundlag af alle blodfraktioner samt på alle 

serumfaktioner.  For center Herlev ses fortsat, at meget få blodfraktioner (19 %) opfylder kravene 

for processeringstid (tabel 8a). At 81 % af blodfraktionerne ikke opfylder kravene skyldes de 

interne arbejdsgange i laboratoriet idet størstedelen af de håndterede prøver ankommer til 

laboratoriet inden for 3 timer (bilag tabel 8a). Center Herlev bør derfor optimere arbejdsgange i 

laboratoriet så blodprøver kan opfylde kravene til processeringstid, idet blodprøvetagningen er 

placeret som nabo til laboratoriet.  

Beregninger baseret udelukkende på serumfraktioner viser samme billede. Tre centre overholder 

ikke standard, men specielt center Herlev er ikke i stand til at processere blodprøver på mindre 

end 3 timer fra denne er taget. Det bør der gøres noget ved, standard skal tilstræbes opfyldt, og er 

et ens krav for alle centre. 

Ses der for center Herlev på tid fra udtaget til tid for modtaget i laboratoriet opfyldes indikatoren for 

75 % af prøverne. Dette viser at det er internt i laboratoriet, at arbejdsgangene ikke er optimeret. 

For detaljeret information vedrørende processeringstider af de forskellige blodfraktionstyper 

henvises til bilag (tabel 8a -2015). 

 

Tidligere års informationer om transporttid fra blodprøve udtaget til modtaget i laboratorium er for 

alle centre angivet i tabel 8b til sammenligning.  
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Tabel 8a. Processeringstiden for blod, 2013-2015. Tabellen viser mediantiden samt 

procentdelen af fraktioner, der er håndteret inden for 3 timer i årene 2013-2015. 

Processeringstiden er tiden fra materialet er udtaget til det er placeret i fryser, nationalt og pr. 

center. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Antal fraktioner fra blod
Median - minutter 

(alle fraktioner)

%-blod 

fraktioner (n) 

under eller lig 

med 3 timer

Antal serum fraktioner fra 

blod

Median - minutter 

(serum fraktioner)

%-serum fraktioner 

(n) under eller lig 

med 3 timer

2015

Nationalt 97.984 126 63 (61.869) 40.443 139 61 (24.478)

Antal fraktioner i alt Antal serum fraktioner i alt

Nationalt

Center Aalborg 7.779 95 75 (5.801) 2.440 81 98 (2.396)

Herlev 28.130 313 19 (5.196) 14.056 314 19 (2.600)

Næstved 5.872 81 99 (5.784) 1.064 60 99 (1.056)

Odense 12.151 99 85 (10.317) 5.197 90 95 (4.920)

Rigshospitalet 19.440 104 82 (15.942) 9.295 101 84 (7.785)

Aarhus 24.612 105 77 (18.819) 8.391 135 68 (6.721)

2014

Nationalt 85.253 105 51 (43.479)

Antal fraktioner i alt

Nationalt

Center Aalborg 7.174 75 89 (6.385)

Herlev 28.418 357 8 (2.273)

Næstved 4.847 62 97 (4.702)

Odense 9.488 84 93 (8824)

Rigshospitalet 11.038 111 78 (8.610)

Aarhus 24.288 131 60 (14.573)

2013

Nationalt 69.775  158 (0-114) 53 (37.153)

Antal serum fraktioner

Nationalt 29.446 201 (0-42.971) 46 (13.670)

Center Aalborg 2.836 66 (36-472) 98 (2784)

Herlev 13.024 381 (2-27.352) 4 (532)

Næstved 1.980 66 (1-4.322) 97 (1912)

Odense 1.498 68 (17-1.304) 96 (1.438)

Rigshospitalet 4.654 87 (18 - 5.693) 83 (3.882)

Aarhus 5.454 164 (34-42.971) 57 (3.122)
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Tabel 8b. Processeringstid for blod, 2010-2013. Tabellen viser mediantiden samt procentdelen 

af fraktioner, der er håndteret inden for 3 timer i årene 2010-2013. Processeringstiden er tiden fra 

materialet er udtaget til det er modtaget i laboratoriet, nationalt og pr. center.

 
 

Antal fraktioner fra blod
Median (range) - 

minutter

%-fraktioner (n) under eller lig 

med 3 timer

2013

Nationalt I ALT 69.775 90 (0-92.983)

Antal serum fraktioner

Nationalt 29.446 90 (0-92.983) 82 (24.422)

Center Aalborg 2.836 30 (5-407) 99 (2.818)

Herlev 13.024 122 (0-92.983) 74 (9.748)

Næstved 1.980 85 (0-180) 99 (1.976)

Odense 1.498 21 (0-1.017) 99 (1.478)

Rigshospitalet 4.654 43 (1-5.694) 93 (4.315)

Aarhus 5.454 135 (15-42.930) 75 (4.087)

2012

Nationalt I ALT 68.654 78 (0-8762)

Antal serum fraktioner

Nationalt 28.597 75 (0-8762)

Center Aalborg 3.182 30 (0-95.3) 99 (3.166)

Herlev 11.944 120 (0-4) 76 (9.088)

Næstved 1.972 78 (0-5.5) 98 (1.940)

Odense 2.760 42 (0-27.9) 99 (2.736)

Rigshospitalet 4.785 48 (0.1-786) 96 (4.587)

Aarhus 3.954 150 (0.1-8792) 65 (2.585)

2011

Nationalt I ALT 40.564 80 (0-44.665)

Antal serum fraktioner

Nationalt 17.997 85 (0-5.985)

Center Aalborg 2.322 35 (5-1.611) 99 (2.288)

Herlev 4.664 79 (0-240) 82 (3.816)

Næstved 1.947 185 (12-365) 48 (943)

Odense 2.706 55 (4-280) 99 (2.690)

Rigshospitalet 2.968 76 (9-4.229) 85 (2.516)

Aarhus 3.390 163 (5-5.985) 61 (2.070)

2010

Nationalt I ALT 31.238 125 (0-40380)

Antal serum fraktioner

Nationalt 14.201 135 (0-40.380)

Center Aalborg 1.570 45 (0-40.380) 99 (1.546)

Herlev 6.432 13 (0-25.980) 74 (4.743)

Næstved 376 193 (0-342) 49 (184)

Odense 664 96 (90-702) 99 (660)

Rigshospitalet 2.638 194 (15-2.070) 47 (1.240)

Aarhus 2.521 338 (0-4.500) 50 (1.255)
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ANBEFALING: De enkelte centre skal have fokus på optimering af processerne fra udtagning til 

nedfrysning således at blodprøverne i DCB er optimale for kommende analyser. Specielt ses 

stadig for center Herlev – blod et kritisk behov for gennemgang af de interne arbejdsgange for at 

optimere og dermed højne kvaliteten af blodprøverne. Det er vigtigt at fastholde en hurtig 

processeringstid af hensyn til prøvernes anvendelighed. Vidensdeling centrene imellem er 

nødvendig så processerne kan blive så optimale som muligt. Der bør være fokus på kvalitet af 

prøveindsamling i kombination med volumen i prøveindsamling.  

 

 

3B. Processeringstid for væv 

Af hensyn til materialets kvalitet for forskning bør processeringstiden fra udtagning til nedfrysning 

være så kort som mulig. For væv anbefales ikke over 1 time. Indikatoren måles som den 

procentdel, der overholder den angivne frist. Processeringstiden beregnes som tid fra vævsprøven 

er udtaget på operationsstuen til vævsprøven er placeret i fryser. Målet er, at mere end 90 % af 

vævsfraktionerne er processeret inden for 1 time (tabel 9a).  Målet er udregnet for alle fraktioner 

som slutteligt tildeles en fryserplads indsamlet af centerafdelingen inklusive de tilknyttede 

lokalafdelinger. 

Ingen af centrene som varetager vævsindsamling overholder standarden. Der indgår i opgørelsen 

resultater for alle vævsmaterialer inklusiv væv behandlet i RNAlater og Formalin/paraffin indstøbt 

væv. Da disse to typer vævsfraktioner ifølge nationale anbefalinger har en anden og 

længerevarende behandling vil processeringstiden være forventet lang. En del af de lange tider 

kan formentlig skyldes manglende information om udtagningstidspunktet (registreres som 00:00). 

De opgjorte tal indeholder ligeledes hæmatologiske materialer, hvilket ligeledes kan trække 

resultaterne i negativ retning idet centrifugeringsprocedurerne i forbindelse med disse prøver er ret 

tidskrævende.  

Tidligere års informationer om processeringstid fra vævsprøve udtaget til vævsprøve modtaget i 

laboratorium er angivet i tabel 9b til sammenligning. 

Der bør derfor for kommende år lægges særlig fokus på en gennemgang af arbejdsgange, således 

at indikatoren kan opfyldes. Det bør diskuteres om indikatorens målsætning er et realistisk mål, 

idet 1 time fra udtaget på operationsstuen med efterfølgende transport til patologiafdelingerne, 

håndtering og endelig placering i fryser er meget kort tid, specielt for afdelinger som ikke 

geografisk er placeret tæt på hospitalets operationsstuer. Diskussion vil foregå i de faglige miljøer. 

For at undersøge om væv behandlet i RNAlater og formalin og paraffin indstøbt materiale kunne 

være årsagen til det dårlige resultat, er der foretaget udtræk på processeringstid for tørt tumor A 

alene. Tallene er som forventet lidt bedre end tallene for det totale antal vævsprøver, men stadig er 

der ingen af centrene i DCB som overholder standarden. Den ringe bedring i processeringstiden 

for center Rigshospitalet kan forklares ved at dette center ikke indsamler væv i RNAlater. Dette 

betyder, at centeret ikke indsamler efter de nationale anbefalinger. Det bør der rettes op på. 

For detaljeret information vedrørende processeringstider af de forskellige blodfraktionstyper 

henvises til bilag (tabel 9a -2015). 
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Tabel 9a. Processeringstid for væv, 2013-2015. Tabellen viser mediantiden samt procentdelen 

af fraktioner, der er håndteret inden for 1 time i årene 2013-2015. Processeringstiden er opgjort for 

perioden fra materialet er udtaget til det er placeret i fryseren, nationalt og pr. center. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Antal fraktioner fra væv Median - minutter

%-fraktioner (n) 

under eller lig 

med 1 timer

Antal fraktioner fra tørt tumor A
Median - minutter 

(tørt tumor A)

%-tumor tørt A 

fraktioner (n) under 

eller lig med 1 timer

2015

Nationalt 57.093 72 39 (22.417) 19.388 60 51 (9.819)

Antal vævsfraktioner i alt Antal tørt tumor A vævsfraktioner i alt 

Center Aalborg 3.825 61 61 (2.344) 2.017 47 78 (1.578)

Herlev 16.416 98 27 (4.463) 4.142 72 38 (1.547)

Næstved 6.015 62 38 (2.306) 1.599 63 43 (686)

Odense 15.842 85 32(5.120) 4.979 66 43 (2.142)

Rigshospitalet 10.345 48 63 (6.570) 5.323 49 64 (3.411)

Aarhus 4.650 138 35 (1.164) 1.328 129 34 (455)

2014

Nationalt 54.436 65 61

Antal vævsfraktioner i alt 

Center Aalborg 2.694 49 69 (1.859)

Herlev 16.444 98 53 (8.692)

Næstved 6.669 40 67 (4.468)

Odense 14.020 80 62 (8.692)

Rigshospitalet 10.005 51 71 (7.104)

Aarhus 4.604 102 45 (2.072)

2013

Nationalt 27.523 149 74 (27.523)

Antal tørt tumor A fraktioner

Nationalt 13.973 47 46 (13.670)

Center Aalborg 1.557 39 83 (1.292)

Herlev 3.374 56 52 (1.759)

Næstved 1.616 36 77 (1.252)

Odense 3.620 54 57 (2.064)

Rigshospitalet 2.932 42 78 (2.282

Aarhus 874 35 73 (637)
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Tabel 9b. Processeringstid for væv, 2010-2013. Tabellen viser mediantiden samt procentdelen 

af fraktioner, der er håndteret inden for 1 time i årene 2010-2013. Processeringstiden er opgjort for 

perioden fra materialet er udtaget til det er modtaget i laboratoriet, nationalt og pr. center. 

 
 

Antal fraktioner fra væv
Median (range) - 

minutter

%-fraktioner (n) under eller lige 

med 1 time

2013

 Nationalt  I ALT 33.061 15 (0-14.409)

Antal tørt tumor A fraktioner

 Nationalt 13.973 15 (0-14.490)

 Center  Aalborg 1.557 15 (2-118) 98 (1.527)

 Herlev 3.374 30 (0- 4.592) 74 (2.492)

 Næstved 1.616 31 (0-249) 81 (1.312)

 Odense 3.620 15 (1-14.409) 91 (3.310)

Rigshospitalet 2.932 10 (0-4.329) 97 (2.845)

 Aarhus 874 19 (0-1.208) 81 (709)

2012

 Nationalt  I ALT 41.368 17 (0-8.760)

Antal tørt tumor A fraktioner

 Nationalt 12.015 16 (0-8.760)

 Center  Aalborg 1.238 15 (0-4.1) 96 (1.190)

 Herlev 2.533 12 (0-24.5) 93 (2.343)

 Næstved 1.554 30 (0-3.5) 84 (1.302)

 Odense 3.856 15 (0-1464) 92 (3.563)

Rigshospitalet 2.108 15 (0-8760) 97 (2.046)

 Aarhus 726 13 (0-24) 88 (637)

2011

 Nationalt  I ALT 36.736 15 (0-44.650)

Antal tørt tumor A fraktioner

 Nationalt 12.096 15 (0-44.650)

 Center  Aalborg 832 15 (2-1.231) 96 (799)

 Herlev 2.470 10 (0-1.459) 95 (2.336)

 Næstved 1.364 34 (0-300) 76 (1.034)

 Odense 3.747 15 (0-704) 94 (3.521)

Rigshospitalet 2.896 10 (0-44.650) 97 (2.820)

 Aarhus 787 18 (0-1.480) 90 (708)

2010

 Nationalt  I ALT 20.064 15 (0-1.500)

Antal tørt tumor A fraktioner

 Nationalt 7.570 13 (0-1.500)

 Center  Aalborg 737 15 (0-240) 97 (714)

 Herlev 1772 7 (0-1.440) 99 (1.748)

 Næstved 185 36 (6-90) 80 (149)

 Odense 2853 16 (0-1.500) 92 (2.627)

Rigshospitalet 1478 10 (0-1.440) 98 (1.449)

 Aarhus 545 22 (0-960) 70 (384)
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ANBEFALING: Der skal på alle centre, som indsamler væv, være fokus på optimering af 

processerne fra udtagning til nedfrysning af vævsmaterialer. Denne anbefaling gælder alle centre, 

idet ingen af centrene opfylder indikatorens krav. Det er ikke nødvendigvis centre med 

operationsstuer tæt på patologiafdelingen som opnår den korteste håndteringstid, hvorfor centre 

med operationsstuer tæt på patologiafdelingerne måske bør se, om der er viden som kan 

udnyttes. Det er vigtigt at fastholde en hurtig processeringstid af hensyn til prøvernes 

anvendelighed. Vidensdeling centrene imellem er nødvendig, så processerne kan blive så 

optimale som muligt. Der bør være fokus på kvalitet af prøveindsamling i kombination med 

volumen i prøveindsamling. 

 

 

1.3.4 Indikator 4. Dækningsgrad (effektmål) 

4A. Dækningsgrad for blod per patient. 

I retningslinjer for håndtering af materiale i DCB er beskrevet et standardsæt for fraktioner for blod. 

Dette er for at sikre, at der er tilstrækkeligt blodmateriale samt forskellige typer af blodfraktioner til 

at imødekomme fremtidens behov for translationel kræftforskning. Målet er, at mere end 90 % af 

de indsamlede blodmaterialer som minimum har de fraktioner, som er beskrevet for blod. 

Opgørelsen er foretaget på antal blodfraktioner med fryseplads på en og samme dato pr. unikt 

CPR nummer. Søgningen er foretaget i tre kategorier, herunder på antal fraktioner <8 pr. 

prøve/CPR/dato, på 8 pr. prøve/CPR/dato samt på >8 pr. prøve/CPR/dato (detaljerede 

informationer kan ses af bilag (tabel 10-2015)).  

Udtræk viser en national dækningsgrad på 98 %, hvilket er identisk med sidste år (tabel 10). 

Standarden på >90 % er opfyldt af alle seks centre. 

Overordnet må det forventes, at det vil være meget få patienter, hvor det ikke er muligt at tage alle 

blodfraktioner, hvilket afspejles i resultatet.  

Dækningsgraden for hæmatologiske blodprøver er ikke med i oversigten. 
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Tabel 10. Dækningsgrad for blod per patient, 2010-2015. Tabellen viser antallet samt 

procentdelen af blodmaterialer, der som minimum indeholder de 8 fraktioner, som er beskrevet i 

standardsættet for blod. 

 

Antal 

blodmaterialer

Antal 

blodmaterialer 

med 8 fraktioner 

eller mere

Dækningsgrad 

%

2015

Nationalt I ALT 10.706 10.501 98

Center Aalborg 614 611 99

Herlev 3.462 3.371 97

Næstved 264 263 99

Odense 1.307 1299 99

Rigshospitalet 2.349 2.287 97

Aarhus 2.710 2.670 98

2014

Nationalt I ALT 9.824 9.644 98

Center Aalborg 657 657 100

Herlev 3.423 3.415 98

Næstved 606 606 100

Odense 964 962 99

Rigshospitalet 1.489 1.369 92

Aarhus 2.484 2.484 100

2013

Nationalt I ALT 4.437 4.330

Center Aalborg 557 576 100

Herlev 366 3.622

Næstved 495 495 100

Odense 375 354 94

Rigshospitalet 1.179 1.132 96

Aarhus 1.811 1.783 98

2012

Nationalt I ALT 11.181 7.797 70

Center Aalborg 673 670 100

Herlev 6.321 3.332 52

Næstved 493 491 100

Odense 850 576 68

Rigshospitalet 1210 1170 97

Aarhus 1.634 1.558 95

2011

Nationalt I ALT 4.802 4.450 93

Center Aalborg 459 459 100

Herlev 1.183 1.149 97

Næstved 487 486 100

Odense 672 535 80

Rigshospitalet 756 719 95

Aarhus 1.245 1.102 89

2010

Nationalt I ALT 3.894 3.384 87

Center Aalborg 337 243 72

Herlev 1.607 1.604 100

Næstved 94 94 100

Odense 151 151 100

Rigshospitalet 671 640 95

Aarhus 1.034 651 63
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ANBEFALING: Fortsat belysning af antallet af fraktioner, så der vil være rigeligt materiale til 

fremtidens forskningsprojekter. Opgørelse af indikatoren bør nøje følges for de enkelte centre for 

at sikre en fortsat høj national dækningsgrad. De enkelte centre bør være ansvarlige for, at 

registrering foregår korrekt. Hvis der anvendes import af fraktioner, bør det kontrolleres, at 

importen af materialet er foregået korrekt. 

 

 

4B. Dækningsgrad for væv per patient. 

I retningslinjer for håndtering af vævsmateriale i DCB er beskrevet et standardsæt for 

vævsfraktioner. Dette er for at sikre, at der er tilstrækkeligt vævsmateriale samt forskellige typer af 

vævsfraktioner til at imødekomme fremtidens behov for translationel forskning. Krav til 

materialekvalitet og mængde materiale ændres i takt med nye teknikker og derfor er det 

nødvendigt, at DCB som udgangspunkt kan imødekomme nuværende og fremtidige behov. Målet 

er, at mere end 50 % af indsamlet materiale som minimum har de fraktioner, som er beskrevet i 

standardsæt for væv. 

Opgørelsen er foretaget på antal vævsfraktioner med fryseplads samt på paraffin indstøbt 

vævsmateriale på en given dato pr. unikt CPR nummer. Sidstnævnte vævsmateriale anvendes til 

verifikation af diagnosen og er derfor en forudsætning for den overordnede anvendelse af 

materialet. Hvis det paraffin indstøbte materiale ikke findes i biobanken bruges en nabo blok fra 

rutinediagnostikken til verifikationen for at sikre viden om det tørt nedfrosne materiale. Søgningen 

er foretaget i tre kategorier, herunder på antal fraktioner <9 pr. prøve/CPR/dato, på 9 pr. 

prøve/CPR/dato samt på >9 pr. prøve/CPR/dato (detaljerede informationer kan ses af bilag tabel 

11-2015). I opgørelsen er medtaget paraffin indstøbt vævsmateriale. I de tidligere år har søgningen 

udelukkende fokuseret på materiale i fryser, men da standardsæt beskriver et komplet sæt som 

værende i alt 9 fraktioner, er det i år foretaget med paraffin indstøbt materiale inklusiv. 

Dvs. at tidligere års dækningsgrad for væv kan have været lidt for positivt idet materialesæt uden 

paraffin således ikke ville påvirke dækningsgraden. 

Som det ses er dækningen nationalt faldet fra 64 % til 41 %, hvilket kan afspejle både at tumorerne 

bliver mindre men også at der på centre ikke udtages efter forskrift. Tre centre opfylder 

indikatorens mål, det er center Næstved, center Aalborg og center Odense med en dækningsgrad 

på hhv. 97, 66 og 65 %. Generelt ses et fald i dækningsgraden, hvilket i særdeleshed er markant 

for center Rigshospitalet. I bilag tabel 11 ses, at det generelt ikke er tørt tumor A som mangler. Af 

bilag kan ses at det fortsat kun er ca. 35 % (2288 fraktioner) af vævsmaterialerne som indeholder 

to fraktioner væv præpareret i RNAlater. Dette skal løftes, og der bør være fokus på komplette 

fraktionssæt. De foreskrevne standardsæt bør følges og det kan ikke være rimeligt at der ikke ydes 

fuldt arbejde for fuldt honorar, hvis dette er muligt. Stikprøvekontrol viser, at det ikke altid er tumor 

størrelsen som korrelerer med ovenstående. Centrene bør gennemgå procedurer for at sikre at der 

hvor det er muligt inkluderes et fuldt standardsæt. I opgørelsen indgår ikke hæmatologiske 

knoglemarv. 
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Tabel 11. Dækningsgrad for væv per patient, 2010-2015. Tabellen viser antallet samt 

procentdelen af vævsmaterialer, der som minimum indeholder de 9 fraktioner, som er beskrevet i 

standardsættet for væv. 

 
*I opgørelsen indgår IKKE paraffinindstøbt materiale for perioden 2010-2014. 

 

Antal vævsprøvsmaterialer
Antal vævsmaterialer med 9 eller 

flere fraktioner*
Dækningsgrad %

2015

Nationalt I ALT 6.874 2.341 33

Center Aalborg 531 348 66

Herlev 1.389 659 47

Næstved 479 10 2

Odense 1.434 927 65

Rigshospitalet 2.582 241 9

Aarhus 459 156 27

2014

Nationalt I ALT 9.893 6.367 64

Center Aalborg 457 322 71

Herlev 2.446 1.853 76

Næstved 862 833 97

Odense 1.905 1.682 88

Rigshospitalet 3.053 1.231 41

Aarhus 1.170 472 41

2013

Nationalt I ALT 5.012 2.462

Center Aalborg 503 339 67

Herlev 1126 682 61

Næstved 409 375 92

Odense 1.031 811 79

Rigshospitalet 1.172 245 21

Aarhus 771 10 1

2012

Nationalt I ALT 6.819 3.131 46

Center Aalborg 510 274 54

Herlev 958 539 56

Næstved 788 761 97

Odense 1.980 1.480 75

Rigshospitalet 1.758 0 0

Aarhus 825 77 9

2011

Nationalt I ALT 6.288 2.715 43

Center Aalborg 272 188 69

Herlev 943 528 56

Næstved 701 641 91

Odense 1.641 1.245 76

Rigshospitalet 2.107 1 0

Aarhus 624 112 18

2010

Nationalt I ALT 3.369 1.007 30

Center Aalborg 251 97 39

Herlev 681 332 49

Næstved 74 42 57

Odense 1.234 535 43

Rigshospitalet 808 1 0,5

Aarhus 321 0 0
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ANBEFALING: Fortsat belysning af antallet af fraktioner så der vil være rigeligt materiale til 

fremtidens forskningsprojekter. Opgørelse af indikatoren bør nøje følges for de enkelte centre for 

at sikre en høj national dækningsgrad. Metoder til udtræk for belysning af indikatoren bør fortsat 

optimeres.  Der bør være fokus på procedureoptimering i forbindelse med udtag af 

vævsmateriale på centrene. Det skal fremadrettet belyses, om det er specifikke kræftformer, som 

altid har begrænset materiale til DCB, således at indikatoren måske bør vurderes for den enkelte 

kræftform og ikke overordnet. Der bør for alle centre være en stor del af vævsprøverne, som har 

9 vævsfraktioner pr. prøve. Begrænset vævsmateriale til forskning vil fremadrettet få større 

indflydelse på indsamling, da tumorer forventes at bliver mindre med iværksættelsen af diverse 

screeningsprogrammer. 

 

 

4C. Dækningsgrad per kræftform. 

Data udtræk 

For at sikre fremtidens kræftforskning er målet, at der nedfryses biologisk materiale fra alle 

kræftpatienter. Endnu er DCB ikke fuldt implementeret for alle cancertyper, og der er ikke 

beslutning om en prioriteret indsamlingsrækkefølge. Generelt er DCB implementeret på alle centre, 

primært de store organområder, medens DCB endnu ikke er implementeret på alle lokalafdelinger. 

Indikatoren måles som den procentdel af patienter med en malign diagnose registeret i den 

nationale patologidatabank (Patobanken), hvor der er registreret væv i DCB. Målet er registrering 

af mere end 30 % af de mulige materialer. For nogle materialer vil der ikke være tilstrækkeligt væv 

til nedfrysning, hvilket kan ses på dækningsgraden. Det kunne som et eksempel være materiale fra 

patienter med brystkræft, idet screening identificerer patienter i tidligere stadier og derfor med 

mindre tumorer. Primær tumor fra malignt melanom er ofte ganske lille, og det vil generelt ikke 

være muligt at udtage væv til forskning, hvilket afspejles i den beskedne dækningsgrad på steder, 

hvor der er indsamlet materiale. Neo-adjuverende behandling vil ligeledes have indflydelse på 

denne indikator, idet udtag af væv til tider vil være umuligt. Ved prostata og cervix er 

problemstillingen anderledes, idet tumor ikke visuelt kan identificeres. Derfor bør der for disse 

kræfttyper, udarbejdes en national anbefaling for udtag, så en egnet procedure kan 

implementeres.  

Søgning i DCB er foretaget på antal materialer i Dansk CancerBiobank med tilknytning til en 

DMCG.  Der kan ved optælling af materialer være korresponderende normalmaterialer inkluderet, 

hvilket kan påvirke dækningsgraden i positiv retning. Søgning i Patobank er foretaget på maligne 

diagnoser på komplekse præparater.  Søgning i patobank gælder for alle afdelinger knyttet til 

centret. 

Søgning i DCB er foretaget på centerniveau. For centrene ses stor variation i dækningsgraden, 

som afspejler, at der ikke er national konsensus om hvilke kræftformer, der bør prioriteres (tabel 

12). 
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Tabel 12. Dækningsgrad for væv per kræftform 2015. Tabellen viser den procentdel af patienter 

med en malign diagnose registeret i den nationale patologidatabank (Patobanken), hvor der er 

ligeledes er registreret væv i DCB for 2015. Data opgøres per kræftform (DMCG) og præsenteres 

per center. 

 
Fortsættes 

NÆSTVED DMCG - verificeret Patobank* DCB** Dækningsgrad %***

Antal prøver  registreret i DCB uden vævsmateriale 91

Antal materialer uden kobling til DMCG 6

Antal materialer med DMCG verificeret tumor 1016

Dansk Brystcancer Cooperative Gruppe (DBCG) 197 826 100

Dansk Colorectal Cancer Gruppe (DCCG) 700 190 27

ODENSE Patobank* DCB**

Antal prøver registreret i DCB uden vævsmateriale 868

Antal materialer uden kobling til DMCG 1

Antal patienter med DMCG verificeret tumor 2572

Dansk Brystcancer Cooperative Gruppe (DBCG) 674 620 92

Dansk Colorectal Cancer Gruppe (DCCG) 1061 590 56

Dansk Esophagus Cardia Ventrikel Cancer Gruppe (DECV) 112 19 17

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 460 202 44

Dansk Hoved-Hals Cancer Gruppe (DAHANCA) 298 74 25

Dansk Lever Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG) 32 12 38

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) 190 291 100

Dansk Melanom Gruppe (DMG) 1525 4

Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG) 226 159 70

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 53 27 51

Hæmatologisk Fælles DMCG (ALG, DMSG, DSKMS, DLG) 747 246 33

Uro-onkologisk Forum (OuF) (DABLACA, Blære) 58 3 5

Uro-onkologisk Forum (OuF) (DAPROCA, Prostata) 217 129 59

Uro-onkologisk Forum (OuF) (DARENCA, Nyre) 151 178 100

Uro-onkologisk Forum (OuF) (DATECA, Testes) 85 18 21

AaLBORG Patobank* DCB** Dækningsgrad %

Antal prøver  registreret i DCB uden vævsmateriale 366

Antal materialer uden kobling til DMCG 2

Antal patienter med DMCG verificeret tumor 961

Andet +Benign 0 101

Dansk Brystcancer Cooperative Gruppe (DBCG) 186 90 48

Dansk Colorectal Cancer Gruppe (DCCG) 438 151 34

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 113 134 100

Dansk Hoved-Hals Cancer Gruppe (DAHANCA) 57 2 4

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) 11 55 100

Dansk Melanom Gruppe (DMG) 573 1 0

Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG) 37 21 57

Uro-onkologisk Forum (OuF) (DARENCA, Nyre) 57 39 68

Hæmatologisk Fælles DMCG (ALG, DMSG, DSKMS, DLG) 394 345 88

Uro-onkologisk Forum (OuF) (DATECA, Testes) 34 22 65
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Der er ikke foretaget vurdering af dækningsgraden for blod eller for korresponderende materialer. 

Der bør foretages en optimering for udtræk af materialer i både DCB og Patobank for at 

beregninger for dækningsgraden af væv kan anvendes optimalt. Der bør stadig fokuseres på at 

udarbejde en enklere udsøgningsmetode i DCB modulet, som kan give en mere retvisende 

beskrivelse af dækningsgraden. Tabellen er derfor kun vejledende. 

 

HERLEV Patobank* DCB** Dækningsgrad %

Antal prøver  registreret i DCB uden vævsmateriale 274

Antal materialer uden kobling til DMCG 70

Antal patienter med DMCG verificeret tumor 

Andet + Benign 0 52

Dansk Anal Cancer Gruppe (DACG) 10 6 60

Dansk Brystcancer Cooperative Gruppe (DBCG) 178 985 100

Dansk Colorectal Cancer Gruppe (DCCG) 735 1037 100

Dansk Esophagus Cardia Ventrikel Cancer Gruppe (DECV) 12 2 17

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 211 179 85

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) 4 3 75

Dansk Melanom Gruppe (DMG) 1.344 4 0

Dansk Pædiatrisk Hæmatologi og Onkologi (DAPHO) 2

Hæmatologisk Fælles DMCG (ALG, DMSG, DSKMS, DLG) 825 669 81

Uro-onkologisk Forum (OuF) (DAPROCA, Prostata) 101 223 100

Uro-onkologisk Forum (OuF) (DABLACA, Blære) 17 87 100

Uro-onkologisk Forum (OuF) (DARENCA, Nyre) 128 250 100

Uro-onkologisk Forum (OuF) (DATECA, Testes) 44 33 75

Aarhus Patobank* DCB** Dækningsgrad %

Antal prøver  registreret i DCB uden vævsmateriale 360

Antal materialer uden kobling til DMCG 218

Antal patienter med DMCG verificeret tumor 1.260

Andet 2 5

Dansk Brystcancer Cooperative Gruppe (DBCG) 264 124 47

Dansk Colorectal Cancer Gruppe (DCCG) 911 22 2

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 424 47 11

Dansk Hoved-Hals Cancer Gruppe (DAHANCA) 284 99 35

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) 113 136 100

Dansk Melanom Gruppe (DMG) 1.481 17 1

Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG) 199 87 44

Dansk Sarkom Gruppe (DSG 37 136 100

Hæmatologisk Fælles DMCG (ALG, DMSG, DSKMS, DLG) 1.121 214 19

Dansk Blære Cancer Udvalg (DABLACA) 76 209 100

Uro-onkologisk Forum (OuF) (DARENCA, Nyre) 173 29 17

Uro-onkologisk Forum (OuF) (DAPROCA, Prostata) 117 135 100

RIGSHOSPITALET Patobank* DCB** Dækningsgrad %

Antal prøver  registreret i DCB uden vævsmateriale 694

Antal materialer uden kobling til DMCG 144

Antal patienter med DMCG verificeret tumor 4.022

Andet + Benign 1 42

Dansk Anal Cancer Gruppe (DACG) 6 2 33

Dansk Brystcancer Cooperative Gruppe (DBCG) 339 1.011 100

Dansk Colorectal Cancer Gruppe (DCCG) 795 613 77

Dansk Esophagus Cardia Ventrikel Cancer Gruppe (DECV) 114 182 100

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 346 146 42

Dansk Hoved-Hals Cancer Gruppe (DAHANCA) 711 429 60

Dansk Lever Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG) 108 134 100

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) 42 56 100

Dansk Melanom Gruppe (DMG) 679 13 2

Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG) 367 710 100

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 8 123 100

Dansk Sarcom Gruppe (DSG) 63 132 100

Dansk Ocular Oncology Group (DOCG) 24 8 33

Dansk Pædiatrisk Hæmatologi og Onkologi (DAPHO) 27

Hæmatologisk Fælles DMCG (ALG, DMSG, DSKMS, DLG) 857 189 22

Dansk Penis Cancer Udvalg (DAPECA) 24 6 25

Uro-onkologisk Forum (OuF) (DABLACA, Blære) 58 10 17

Uro-onkologisk Forum (OuF) (DARENCA, Nyre) 107 146 100

Uro-onkologisk Forum (OuF) (DATECA, Testes) 58 43 74

*: Søgning i Patobank er foretaget på maligne diagnoser på komplekse præparater. 2572

**: Søgning i DCB er foretaget på antal materialer

***: Dækningsgrad beregnet på basis af materialer med kobling til DMCG
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ANBEFALING: Det anbefales, at der fortsat foretages registrering, selv om der ikke er 

vævsmateriale til DCB. Selv om nogle af centrene for enkelte kræfttyper indsamler systematisk og 

er tæt på den ønskede dækningsgrad, bør dækningsgraden fortsat følges for at sikre fremdrift. 

Det bør overvejes nationalt, hvordan indsamling kan foretages fra organer, hvor tumor ikke 

umiddelbart er visuel, ligesom det bør vurderes, om det er muligt at udtage blot et lille stykke væv 

fra tumorer, der som udgangspunkt er meget små. 

 

 

1.2.5 Indikator 5. Opfølgende diagnostik (effektmål) 

5A. Antal CPR numre udleveret til opfølgende diagnostik 

Der har i indeværende periode været udleveret vævsmateriale til opfølgende diagnostik fra center 

Herlev (1 patient).  

 

 

ANBEFALING: Indikatoren bør fortsat i de kommende år opgøres mhp. om indikatoren er 

relevant set i lyset af at materiale i DCB primært indsamles til translationel forskning. 

 

 

5B. Antal blodmaterialer udleveret til opfølgende diagnostik 

Der har ikke i indeværende periode været udleveret blodmateriale til opfølgende diagnostik. 

 

 

ANBEFALING: Det bør i de kommende år vurderes, om indikatoren er relevant set i lyset af at 

materiale i DCB primært indsamles til translationel forskning og der ikke synes at være det store 

behov for udlevering til diagnostik. 

 

 

5C. Antal vævsmaterialer udleveret til opfølgende diagnostik 

Der har i indeværende periode været udleveret vævsmateriale til opfølgende diagnostik fra center 

Herlev (1 patient). 

 

 

ANBEFALING: Det bør i de kommende år vurderes om indikatoren er relevant set i lyset af at 

materiale i DCB indsamles til translationel forskning. Andelen af udleveret væv til diagnostik kan 

dog formodes at blive større idet en del molekylære undersøgelser som danner basis for personlig 

medicin anvender tørt nedfrosset væv til undersøgelserne. 

 

 

1.2.6 Indikator 6. Retrospektiv forskning (effektmål) 

6A. Antal CPR numre udleveret til registerforskning med VEK tilladelse til at undlade 

informeret samtykke 

Der har ikke i indeværende periode været udleveret materiale.  
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ANBEFALING: Indikatoren bør fortsat beskrives i de kommende år, idet materiale i DCB primært 

indsamles til translationel forskning. 

 

 

6B. Antal blodmaterialer udleveret til registerforskning med VEK tilladelse til at 

undlade informeret samtykke 

Der har ikke i indeværende periode været udleveret materiale. 

 

 

ANBEFALING: Indikatoren bør fortsat beskrives i de kommende år, idet materiale i DCB 

indsamles til translationel forskning. 

 

 

6C. Antal vævsmaterialer udleveret til registerforskning med VEK tilladelse til at 

undlade informeret samtykke 

Der har ikke i indeværende periode været udleveret materiale. 

 

 

ANBEFALING: Indikatoren bør fortsat beskrives i de kommende år, idet materiale i DCB 

indsamles til translationel forskning. 

 

 

1.2.7 Indikator 7. Prospektiv forskning (effektmål) 

7A. Antal CPR numre i forskningsbiobanker med informeret samtykke 

Det primære mål for DCB er styrkelse af kræftforskning. Det er således et ønske, at en stor del af 

materialerne allerede på indsamlingstidspunktet har reservationer til projektanvendelse. I 2015 er 

der foretaget udtræk for samtykke status pr unikt CPR nummer. Denne viser, at 46 % af 

patienterne har afgivet tilsagn til opbevaring med henblik på fremtidig forskning (Patientsamtykke til 

biobank: Ja). Af patienterne med materiale i DCB giver 7 % tilsagn til et specifikt forskningsprojekt 

på indsamlingstidspunktet (Patientsamtykke til Biobank: Ja til forskningsprojekt). Der arbejdes for 

nuværende på reservation med større automatik, således at kvaliteten af denne variabel kan blive 

større og der samtidig sikres en mere ensrettet registrering. Der er for nuværende to DMCG’er, 

som har etableret en samarbejdsaftale om indsamling, idet de ønsker at sikre optimalt biologisk 

materiale til nuværende og kommende forskning. Flere kliniske afdelinger har ligeledes etableret 

aftaler om indsamling. 

 

 

ANBEFALING: Der bør i DCB fokuseres på indsamling af materialer til forskningsprojekter. 

Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) bør atter opfordres til at indarbejde indsamling 

af biologisk materiale i deres kliniske studier med henblik på kommende prædiktive markører. 

Kendskab til DCB bør udbredes. Projektreservation bør foregå ved større grad af automatisering 

ved registrering for at sikre ensartet registrering på både materiale- og fraktionsniveau.  
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7B. Antal blodmaterialer i forskningsbiobanker med informeret samtykke 

I 2015 er der foretaget udtræk på samtykke status pr. unikt CPR nummer. For blod (tabel 13a) ses, 

at 9.565 patienter har givet aktivt tilsagn om opbevaring af blodmateriale med henblik på senere 

forskning. Desuden har 1.193 patienter givet tilsagn om anvendelse af blodprøvematerialet i et 

specifikt forskningsprojekt på prøvetagningstidspunktet. Overordnet ses, at 98 % af patienterne har 

givet aktivt tilsagn til biobanken, og at 11 % af patienterne allerede på tidspunktet for 

blodprøvetagningen giver accept til deltagelse i et forskningsprojekt. 

For center Aarhus er indsamlet urin i regi af et forskningsprojekt, hvilket ses af tabel 13b. Alle 

patienter har på prøvetagningstidspunktet givet tilsagn til opbevaring i biobanken. 

For detaljeret information vedrørende patientsamtykke henvises til bilag (tabel 13 -2015). 

 

Tabel 13a. Type af patientsamtykke på blodfraktioner baseret på unikt CPR nummer, 2015. 

Tabellen viser antallet af unikke patienter (CPR-nr.), der har doneret materiale under de forskellige 

typer samtykker i 2015. 

 

 

Tabel 13b. Type af patientsamtykke på urinfraktioner baseret på unikt CPR nummer, 2015. 

Tabellen viser antallet af unikke patienter (CPR-nr.), der har doneret materiale under de forskellige 

typer samtykker i 2015. 

 
 

  

BLOD Ja til opbevaring Ja til forskningsprojekt Ved ikke Ikke adspurgt

Nationalt 9.565 1.465 183 3

Aalborg 937 272

Herlev 3.462 1

Næstved 85 179

Odense 1316 237

Rigshospitalet 2498 3 3

Aarhus 1334 986

URIN
Ja til 

opbevaring
Ja til forskningsprojekt Ved ikke Ikke adspurgt

Nationalt 27

Aalborg

Herlev

Næstved

Odense

Rigshospitalet 27

Aarhus
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ANBEFALING: Indikatoren bør følges så der fortsat er fokus på tilsagn til forskningsprojekter.  

 

 

7C. Antal vævsmaterialer i forskningsbiobanker med informeret samtykke 

I 2015 er der foretaget udtræk for samtykke status pr unikt CPR nummer. For væv (tabel 14a) ses, 

at 986 patienter har givet aktivt tilsagn om opbevaring af vævsmateriale med henblik på senere 

forskning. Få patienter har på prøvetagningstidspunktet givet tilsagn om anvendelse af 

vævsmaterialerne i et specifikt forskningsprojekt på prøvetagningstidspunktet. Overordnet ses, at 

13 % af patienterne har givet aktivt tilsagn til biobanken. Som det ses af tabel 14 er en stor andel 

af vævsfraktioner i kategorien ”Ved ikke” og i kategorien ”Ikke adspurgt”, hvilket afspejler at vævet 

som udgangspunkt er diagnostisk, og at der ikke up-front er krav til patientsamtykke på 

indsamlingstidspunktet. Før brug i et forskningsprojekt skal der altid søges godkendelse. Af 

tabellen ses, at centrene ikke er konsistente i deres registrering, afspejlet i at et enkelt center 

registrerer materialer som ”Ikke adspurgt” medens de andre centre registrerer som ”Ved ikke”. 

Dette vil blive ensrettet. 

Der er ligeledes for knoglemarv opgjort samtykkestatus (tabel 14b). Alle patienter hvorfra 

knoglemarvsmateriale er indsamlet har givet tilsagn til opbevaring i DCB med henblik på senere 

forskning. 

For center Aarhus er der indsamlet urin i regi af et forskningsprojekt, hvilket ses af tabel 13b. Alle 

patienter har på prøvetagningstidspunktet givet tilsagn til opbevaring i biobanken. 

For detaljeret information vedrørende patientsamtykke henvises til bilag (tabel 14 -2015). 

 

Tabel 14a. Type af patientsamtykke på vævsfraktioner baseret på unikt CPR nummer, 2015. 

Tabellen viser antallet af unikke patienter (CPR-nr.), der har doneret materiale under de forskellige 

typer samtykker i 2015. 

 
 

  

VÆV
Ja til 

opbevaring
Ja til forskningsprojekt Ved ikke Ikke adspurgt

Nationalt 980 6 4.735 1.442

Aalborg 172 361

Herlev 103 3 1513

Næstved 482

Odense 27 1426

Rigshospitalet 5 1 2612

Aarhus 191 2 249 16
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Tabel 14b. Type af patientsamtykke på knoglemarvsfraktioner baseret på unikt CPR 

nummer, 2015. Tabellen viser antallet af unikke patienter (CPR-nr.), der har doneret materiale 

under de forskellige typer samtykker i 2015. 

 
 

 

ANBEFALING: Indikatoren bør følges, så der fortsat er fokus på tilsagn til forskningsprojekter. 

Registrering skal ensrettes. 

 

 

1.2.8 Indikator 8. Vidensspredning 

8A. Antal manuskripter i peer reviewed tidsskrifter 

DCB faciliterer et stort antal forskningsprojekter mht. indsamling, hvorfor der må forventes en 

stigning i antallet af publicerede artikler, hvori DCB som minimum vil blive tilkendegivet i 

”Acknowledgements” for arbejdet med materialehåndtering. Desværre er det ikke muligt at søge på 

Acknowledgement i PubMed, hvorfor det ikke kan angives præcist, hvilke forskningsgrupper der for 

nuværende har publiceret undersøgelser baseret på materiale fra DCB. 

Det er fortsat vigtigt at minde forskere om at angive DCB i Acknowledgements, så læsere af 

artikler bliver gjort opmærksom på eksistensen af DCB. Det er en meget vigtig måde at synliggøre 

det arbejde, som Dansk CancerBiobank foretager for forskere.  

 

Registrerede publikationer i 2015 

Prostata: 

Mortensen MM, Høyer S, Lynnerup AS, Ørntoft TF, Sørensen KD, Borre M, Dyrskjøt L. Expression 

profiling of prostate cancer tissue delineates genes associated with recurrence after prostatectomy.  

Sci Rep. 2015 Nov 2; 5: 16018.  

 

Strand SH, Høyer S, Lynnerup AS, Haldrup C, Storebjerg TM, Borre M, Ørntoft TF, Sørensen KD. 

High levels of 5-hydroxymethylcytosine (5hmC) is an adverse predictor of biochemical recurrence 

after prostatectomy in ERG negative prostate cancer. Clin Epigenetics 2015; 7:111 

 

Colorectal: 

Reinert T, Schøler LV, Thomsen R, Tobiasen H, Vang S, Nordentoft I, Lamy P, Kannerup AS, 

Mortensen FV, Stribolt K, Hamilton-Dutoit S, Nielsen HJ, Laurberg S, Pallisgaard N, Pedersen JS, 

KNOGLEMARV
Ja til 

opbevaring
Ja til forskningsprojekt Ved ikke Ikke adspurgt

Nationalt 1.004

Aalborg 207

Herlev 659

Næstved 0

Odense 99

Rigshospitalet 39

Aarhus 0

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26522007
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26522007
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Ørntoft TF, Andersen CL. Analysis of circulating tumour DNA to monitor disease burden following 

colorectal cancer surgery. Gut. 2016 Apr; 65(4): 625-34.  

 

Boisen MK, Dehlendorff C, Linnemann D, Schultz NA, Jensen BV, Høgdall EV, Johansen JS. 

MicroRNA Expression in Formalin-fixed Paraffin-embedded Cancer Tissue: Identifying Reference 

MicroRNAs and Variability. BMC Cancer. 2015 Dec 29; 15: 1024.  

 

Gynækologi: 

Thomsen J, Hjortebjerg R, Espelund U, Ørtoft G, Vestergaard P, Magnusson NE, Conover CA, 

Tramm T, Hager H, Høgdall C, Høgdall E, Oxvig C, Frystyk J. PAPP-A proteolytic activity 

enhances IGF bioactivity in ascites from women with ovarian carcinoma. Oncotarget. 2015 Oct 13; 

6(31): 32266 -78.  

 

Karlsen MA, Høgdall EV, Christensen IJ, Borgfeldt C, Kalapotharakos G, Zdrazilova-Dubska L, 

Chovanec J, Lok CA, Stiekema A, Mutz-Dehbalaie I, Rosenthal AN, Moore EK, Schodin BA, 

Sumpaico WW, Sundfeldt K, Kristjansdottir B, Zapardiel I, Høgdall CK. A novel diagnostic index 

combining HE4, CA125 and age may improve triage of women with suspected ovarian cancer - An 

international multicenter study in women with an ovarian mass. Gynecol Oncol. 2015 Sep; 138(3): 

640-6.  

 

 

ANBEFALING: Brugere af data og materiale skal pålægges altid som minimum i 

”Acknowledgements” At skrive: 

 

Dansk CancerBiobank takkes for biologisk materiale og for data vedr. håndtering og opbevaring. 

The Danish CancerBiobank (DCB) is acknowledged for biological material and for the data 

regarding handling and storage.  

 

Indikatoren er svær at følge, da der ikke i PubMed kan søges på “Acknowledgements”.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25654990
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25654990
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boisen%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26714641
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dehlendorff%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26714641
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Linnemann%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26714641
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schultz%20NA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26714641
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jensen%20BV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26714641
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%B8gdall%20EV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26714641
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johansen%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26714641
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26714641
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thomsen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26336825
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hjortebjerg%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26336825
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Espelund%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26336825
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%98rtoft%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26336825
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vestergaard%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26336825
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Magnusson%20NE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26336825
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Conover%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26336825
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tramm%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26336825
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hager%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26336825
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%B8gdall%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26336825
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%B8gdall%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26336825
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oxvig%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26336825
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frystyk%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26336825
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26336825
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karlsen%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26086566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%B8gdall%20EV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26086566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Christensen%20IJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26086566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Borgfeldt%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26086566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kalapotharakos%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26086566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zdrazilova-Dubska%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26086566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chovanec%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26086566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lok%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26086566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stiekema%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26086566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mutz-Dehbalaie%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26086566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosenthal%20AN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26086566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moore%20EK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26086566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schodin%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26086566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sumpaico%20WW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26086566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sundfeldt%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26086566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kristjansdottir%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26086566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zapardiel%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26086566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%B8gdall%20CK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26086566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26086566
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3. Dansk ReumaBiobank (DRB) 

3.1 Forord 

Mindst 75.000 danskere lider af kronisk leddegigt, psoriasisgigt eller Mb. Bechterew (rygsøjlegigt). 

Dette er kroniske sygdomme, som giver smerter, nedsat funktions- og arbejdsevne, 

følgesygdomme og for tidlig død. I de senere år har nye lægemidler, de såkaldte biologiske 

behandlinger, betydet store forbedringer i behandlingen af gigtpatienter. Behandlingerne er 

imidlertid meget kostbare (ca. 1 mia. kr./år). Cirka 30 % af de godt 3.000 gigtpatienter, der årligt 

starter behandling med biologisk medicin, har utilstrækkelig effekt, eller kan ikke tåle lægemidlet. 

Det betyder, at ca. 1000 danske gigtpatienter hvert år starter på virkningsløs eller direkte skadelig 

medicin, som udover at koste skatteyderne flere hundrede millioner kroner også har store 

helbredsmæssige omkostninger for de enkelte patienter. Disse oplysninger stammer fra den 

landsdækkende DANBIO database, en national forsknings- og kvalitetsdatabase, der for 2015 

indeholder data om mere end 30.000 gigtpatienter.  

Med økonomisk støtte fra Gigtforeningen og Danske Regioner blev DRB etableret 1. januar 2015, 

og den første blodprøve indsamlet 4. maj 2015. Ved udgangen af 2015 var der indsamlet i alt 1209 

blodprøvepakker, et tal der på nuværende tidspunkt (september 2016) er steget til mere end 4000. 

Fra 40 % af disse blodprøvepakker er der allerede udleveret materiale til forskningsformål. 

Sammen med det biologiske materiale indsamles korresponderende højkvalitets kliniske data i 

DANBIO. Dette muliggør dansk forskning i verdensklasse inden for personlig medicin. I år 2016 er 

forskningsresultater blevet præsenteret ved flere internationale konferencer. F.eks. viser de 

foreløbige resultater af det arbejde, der er udført i DRB, at skift til det biosimilære præparat 

Remsima (CT-P13, biosimilært infliximab), som har medført en stor økonomisk besparelse, kan 

ske uden væsentlige negative konsekvenser.  

Biologisk materiale kan efter nærmere aftale indsamles via DRB, såfremt der foreligger en 

godkendt videnskabelig protokol, og patienten følges prospektivt i DANBIO. Alt materiale 

indsamles efter skriftligt patientsamtykke til konkrete forskningsprojekter, og halvdelen af materialet 

stilles efter aftale til rådighed for andre forskeres projekter.   

Organisationsstrukturen følger Dansk CancerBiobanks med decentral prøvehåndtering, 

opbevaring og udlevering. I etableringsfasen har der endvidere været 2 nationale projektledere for 

hhv. den kliniske del og laboratoriedelen i DRB, samt kliniske centerprojektledere tilknyttet DRB. 

De to nationale projektledere har koordineret etableringen af centre i de enkelte regioner med 

tilknyttede kliniske og laboratoriecenterprojektledere. Prøveindsamling sker i et tæt samarbejde 

mellem de enkelte lokale reumatologiske og klinisk biokemiske afdelinger.  
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Det er en stor glæde at kunne præsentere den første årsrapport fra DRB med data om såvel 

kvaliteten af det biologiske materiale og de tilhørende højkvalitets kliniske data i DANBIO for året 

2015. 

 

På vegne af DRB 

Merete Lund Hetland, professor og overlæge i reumatologi, dr.med. et ph.d.  

Bevillingshaver DRB og formand for faglig følgegruppe for DRB 

 

Samt arbejdsgruppen bag DRB: 

Bente Glintborg, ovelæge i reumatologi, ph.d., national klinisk projektleder i DRB 

Tina Marie Kringelbach, molekylærbiolog, ph.d., national laboratorieprojektleder i DRB 

Julia Sidenius Johansen, professor, overlæge, dr.med. 

Estrid Høgdall, professor, dr. med. et ph.d, leder af Regionernes Bio- og GenomBank 

 

 

  



 47 

3.2 Generel oversigt for DRB, 2015 

Indsamlingen af materiale til DRB startede d. 1. maj, 2015 på Rigshospitalet, Glostrup. 

Efterfølgende startede indsamlingen i Køge og Gentofte i juni 2015 og derpå i Gråsten, Hjørring, 

Aarhus og Svendborg i august 2015. Odense og Aalborg startede indsamlingen i hhv. oktober og 

december, 2015. Centrene blev etableret i løbet af efteråret 2015 med placering i hhv. Glostrup, 

Næstved, Odense/Gråsten, Aarhus og Hjørring. Der blev i 2015 indsamlet i alt 1.297 

blodmaterialer til DRB fordelt på 9 lokalafdelinger (tabel 1) og den månedlige indsamling steg i 

løbet af de første tre måneder til ca. 200 blodmaterialer/måned (figur 1). 

 

Tabel 1. Oversigt, materialeindsamling i DRB, 2015. Tabellen viser antallet af blodmaterialer, 

der er indsamlet per lokalafdeling i 2015. 
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sum/måned 

nationalt

akkumuleret 

nationalt

maj 46 1 47 47

jun 143 9 10 162 209

jul 82 14 33 129 338

aug 110 23 6 28 1 18 2 188 526

sep 147 12 7 9 4 22 10 211 737

okt 94 7 9 8 3 19 13 7 160 897

nov 109 10 14 19 6 27 9 10 204 1101

dec 117 15 19 12 10 13 4 1 4 195 1296

Total 848 90 99 76 24 99 38 18 4 1296 1296
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Figur 1. Oversigt, materialeindsamling i DRB, 2015. Figuren viser antallet af blodmaterialer 

indsamlet til DRB i 2015 på landsplan. Data er opgjort som den månedlige sum (rød) samt det 

akkumulerede antal (blå). 

 

 

3.3 Indikatoropgørelser, DRB 

I det følgende præsenteres kvalitetsindikatorerne i DRB for året 2015. De kliniske data er opgjort 

på baggrund af udtræk fra DANBIO og data tilhørende materialet er opgjort på baggrund af udtræk 

fra Regionernes Bio- og GenomBank foretaget i juni 2016. 

 

3.3.1 Indikator 1. Antal 

Indikator 1 opgør antallet af unikke CPR-nr. (patienter), der har donoret materiale til DRB i året 

2015 (figur 2 og tabel 2). Der er endnu ikke opstillet noget kvalitetsmål for denne indikator. 

På landsplan blev der i 2015 indsamlet materiale fra i alt 810 patienter i DRB (tabel 2).  
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Figur 2. Antal unikke CPR-numre i DRB, 2015. Figuren viser antallet af unikke CPR-nr., der har 

doneret materiale til DRB, fordelt på centre 

 
 

Tabel 2. Antal unikke CPR-numre i DRB, 2015. Figuren viser, antallet af unikke CPR-nr., der har 

doneret materiale til DRB, fordelt på centre og indsamlende afdeling i 2015 

Center Lokalafdeling Antal unikke CPR-numre* Antal  

blodmaterialer 

Glostrup Gentofte 40 86 

 Rigshospitalet, Glostrup 588 841 

Odense Odense 17 18 

 Svendborg 23 38 

Gråsten Kong Chr. X’s Gigthospital i Gråsten 43 76 

Aarhus Aarhus 58 96 

Hjørring Aalborg 4 4 

 Hjørring 20 24 

Næstved Køge 17 17 

Total  810 1.200 

*Enkelte patienter følges i DANBIO på én lokalitet men får taget blodprøver på en anden lokalitet. I alle tabeller er data 

opgjort svarende til lokalitet for blodprøvetagning. 

 

 

ANBEFALING: DRB har i 2015 været under etablering, en proces der fortsætter i 2016. Der bør 

fortsat være fokus på at få flere afdelinger med i samarbejdet, og at indsamlingen på landsplan 

øges de kommende år. 

Der skal fortsat være fokus på et tæt samarbejde mellem de klinisk biokemiske og de 

reumatologiske afdelinger, da anvendelighed af prøverne forudsætter korresponderende kliniske 

data af høj kvalitet i DANBIO. 
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3.3.2 Indikator 2. Håndtering (procesmål) 

2A. Antal blodmaterialer tildelt fryserplads 

Indikatoren måles som den procentdel af alle fraktioner, der er tildelt fryserplads. Målet for 

standarden er at >95 % af alle fraktioner er tildelt en fryserplacering. Der er i alt indsamlet 11.636 

blodfraktioner i DRB i 2015. Disse er fordelt på fraktionerne: EDTA-fuldblod (1.157 stk.), EDTA-

plasma (2.320 stk.), EDTA-buffy coat (1.160 stk.), serum (4.679 stk.) og PAXgene (2.320 stk.).  Ud 

af de 11.636 fraktioner, er 98 % tildelt en fryserplacering, og 2 % er under omplacering. Denne 

indikator er således opfyldt på landsplan. 

 

 

ANBEFALING: Målet for indikatoren er opfyldt på landsplan. Dette resultat bør fastholdes i 2016. 

 

 

2B. Antal dage til godkendelse af udlevering til forskning 

I 2015 var DRB i en etableringsfase, og det nationale forskningsprojekt ”Identifikation af 

biomarkører der kan forbedre diagnostik, prædiktere behandlingseffekt og bivirkninger samt 

prognosticere sygdomsforløb hos patienter med inflammatoriske gigtsygdomme i DANBIO 

databasen” (Biomarkørprotokollen) var det første (og i 2015 eneste) projekt i DRB. I 2015 blev der 

indsamlet og reserveret prøver til Biomarkørprotokollen på alle aktive matrikler i biobanken. 

 

I RBGB er der mulighed for to typer prøveudleveringer:  

1) Udlevering af prøver reserveret til det konkrete forskningsprojekt på prøveindsamlings-

tidspunktet (prospektiv prøvereservation). Denne type udlevering foregår uden forudgående 

ansøgning og dermed godkendelsesproces (antal dage til godkendelse = 0).  

 

2) Udlevering af prøver, der allerede er indsamlet i RBGB (retrospektiv prøvereservation). Førend 

der kan ske udlevering af prøver, som allerede er prospektivt reserveret til et andet projekt, skal 

det pågældende projekt (kontaktpersonen og den projektansvarlige) inddrages i 

godkendelsesproceduren og der vil være mulighed for etablering af samarbejde omkring prøvernes 

anvendelse.  

 

Der blev i 2015 gennemført én national udlevering af prospektivt reserverede prøver til 

Biomarkørprotokollen. Denne udlevering inkluderede 200 fraktioner serum. Der blev i 2015 ikke 

ansøgt om retrospektiv prøvereservation og udlevering i DRB. 

 

 

ANBEFALING: I DRB indsamles alle prøver på baggrund af skriftligt informeret samtykke til et 

konkret projekt. Prøvereservation foregår derfor primært prospektivt. Der bør de kommende år 

være fokus på at øge antallet af udleveringer både til prospektiv og retrospektiv forskning, så 

prøverne kan gøre størst mulig gavn for de reumatologiske patienter. 

 

 

2C. Antal dage til udlevering af materiale til forskning 

Ved udlevering af materiale til et forskningsprojekt tilstræbes det, at der maksimalt går 3 uger fra 

alle detaljer vedr. prøverne foreligger til prøverne er udleveret. Denne behandlingstid gælder både 

prospektivt og retrospektivt reserverede prøver.  
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Ved udlevering af prøver til Biomarkørprotokollen i 2015, blev fristen på 3 uger overholdt. Der blev 

udleveret i alt 200 fraktioner fra afdelinger i center Glostrup (Glostrup og Gentofte), center Gråsten 

og center Aarhus. Standarden er således opfyldt. 

 

 

ANBEFALING: Den nationale standard er opfyldt. Der skal fortsat være fokus på at biobanken 

kan levere denne service til forskerne.  

 

 

3.3.3 Indikator 3. Prøvekvalitet (procesmål) 

Indikator 3 evaluerer kvaliteten af prøverne samt dækningsgraden – dvs. i hvilken udstrækning der 

nedfryses komplette standardsæt (blodprøvepakker) fra hver prøvetagning (patient).  

 

3A. Processeringstid for blod 

Prøvekvaliteten på blodprøver indsamlet i DRB måles som processeringstiden dvs. 

håndteringstiden. Der evalueres på tidsrummet fra prøven er taget til den sættes i fryseren 

(prøvestatus ”Udtaget” til ”I fryser”) samt på tidsrummet fra prøven er taget til den modtages i 

laboratoriet (prøvestatus ”Udtaget” til ”Modtaget”). For at sikre blodprøvernes optimale kvalitet i 

forskningssammenhæng, er kvalitetsmålet, at mere end 90 % af prøverne er processeret og sat i 

fryseren inden for 3 timer. Prøvekvaliteten er beregnet for hvert center og opgives i mediantid samt 

procentdelen af fraktioner, der er håndteret på mindre end eller lig med 3 timer. Processeringstiden 

er evalueret samlet for blodfraktionerne fuldblod, buffy-coat, plasma og serum, mens 

processeringstiden er evalueret separat for PAXgene-fraktionerne, da håndteringen af disse 

adskiller sig fra de øvrige.  

 

Af tabel 3 fremgår det, at 91 % af blodfraktionerne (fuldblod, buffy-coat, plasma og serum) på 

landsplan er håndteret inden for 3 timer, hvorved kvalitetsindikatoren for disse er overholdt 

nationalt. Der ses dog en stor variation i håndteringstiden fra center til center. Center Hjørring og 

center Glostrup har i 2015 begge præsteret meget lave håndteringstider, idet hhv. 100 % og 99 % 

af materialet er håndteret inden for 3 timer (mediantider hhv. 102 og 105 min.). I Center Odense er 

88 % af materialet håndteret inden for 3 timer (mediantid 106 min.), hvilket er svarende til 

prøvekvaliteten i DCB i samme center. I center Gråsten og Aarhus er det kun hhv. 67 % og 31 % 

af materialet, der er håndteret inden for 3 timer (mediantider hhv. 160 og 215 min.). Årsagen 

tilskrives bl.a., at centrene først startede indsamlingen i sidste halvår af 2015, og at etableringen af 

DRB har krævet nye arbejdsgange samt oplæring i nyt IT-system. I center Aarhus skyldes den 

lange mediantid endvidere en systematisk registreringsfejl, idet tidspunktet for prøvens placering i 

fryseren er registreret for sent i forhold til det faktiske tidspunkt. Langt hovedparten af prøverne i 

center Aarhus er således håndteret væsentligt hurtigere, end det er registreret i RBGB. Center 

Næstved har ved tidspunktet for dataudtræk i RBGB ikke registreret nogen blodmaterialer. 

 

Det fremgår endvidere af tabel 4, at 97 % af prøverne på landsplan er modtaget i laboratoriet inden 

for 3 timer. I Center Gråsten gælder det 100 % af prøverne (mediantid: 25 min), hvilket viser, at det 

er håndteringsprocedurerne efter modtagelse, der har skabt forsinkelser i den samlede 

håndteringstid. I center Aarhus er 96 % af prøverne er modtaget inden for 3 timer, men at 

mediantiden (55 min) er lidt længere end de øvrige centre. Dette forklares ved at prøverne i center 
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Aarhus tages på én matrikel og derpå transporteres til håndtering på en anden matrikel. For center 

Glostrup, Hjørring og Odense gælder det at hhv. 97 %, 100 % og 100 % af prøverne er modtaget 

inden for 3 timer. 

 

For PAXgene rør gælder det, at de ved modtagelse skal stå ved stuetemperatur i 2-72 timer, og 

først derefter indfryses ved -20 grader C i minimum 24 timer (status: ”Nedfrysning”) og derpå 

langtidsopbevares ved -80 grader C (status: ”I fryser”). Evalueringen af håndteringstiden for 

PAXgene rør adskiller sig således fra de øvrige blodfraktioner og bør derfor rapporteres separat. 

Der er dog desværre ikke trukket ud på tidsrummet fra prøvetagning til status ”Nedfrysning”, som 

er det relevante statusskift at evaluere på, og skyldes at dette er et nyt tiltag i evalueringen af 

indikatoren prøvekvalitet. Vi har i evalueringen af PAXgene rørenes håndteringstid ændret 

evalueringskategorierne til <2 timer, 2-72 timer og >72 timer. Målet for håndteringen af PAXgene 

rør bør således være, at 90 % af materialet er sat i fryseren med status ”Nedfrysning” inden for 72 

timer. Da der kun er lavet udtræk på tidsrummet fra prøven er taget til den er sat i fryseren (status 

”i Fryser”), skal resultatet af evalueringen kun ses som en tendens, idet der kun er krav om 

nedfrysning og ikke langtidsopbevaring med status ”I fryser” inden for 72 timer.  

 

Af tabel 3 fremgår det, at 78 % af PAXgene-fraktionerne på landsplan er sat i fryseren ved 

langtidsopbevaring inden for 72 timer (mediantid: 1.791 min. ≈30 timer). Til trods for, at der ikke er 

krav om, at PAXgene-fraktionerne er sat på langtidsopbevaring inden for 72 timer, er dette alligevel 

tilfældet for 92 % og 99 % af PAXgene-fraktionerne i hhv. center Gråsten og center Aarhus 

(mediantid hhv. 1.770 min (≈29,5 timer) og 1.651 min (≈27,5 timer)). I center Gråsten og center 

Aarhus overholdes indikatoren for PAXgene rør derfor med sikkerhed. I center Glostrup, Hjørring 

og Odense er hhv. 76 %, 61 % og 69 % af PAXgene-fraktionerne sat på langtidsopbevaring inden 

for 72 timer, hvilket formentligt betyder, at indikatoren er opfyldt. Både nationalt og på alle centre er 

alle PAXgene-fraktioner modtaget i laboratoriet inden for 72 timer (tabel 4).  

 

Tabel 3. Processeringstid for blod for tidsrummet fra prøven er taget til den placeres i 

fryseren. Tabellen viser processeringstiden for hhv. blodfraktioner (fuldblod-, plasma-, buffy coat- 

og serum) og PAXgene-fraktioner fordelt på centre i DRB i 2015.  

 
Fraktioner med fejlregistreret processeringstid er ikke medtaget i datasættet. Oplysningerne er efterfølgende korrigeret. 

*Dette inkluderer: EDTA-fuldblod, -plasma, -buffy coat og serum. 

**Center Næstved har ved tidspunktet for dataudtræk i RBGB ikke indregistreret nogen blodmaterialer. 

 

  

Antal 

blodfraktioner*

Median - minutter 

(blodfraktioner*)

% blodfraktioner* (n) 

≤ 3 timer

Antal PAXgene 

fraktioner fra blod

Median - minutter 

(PAXgene fraktioner)

% PAXgene-fraktioner 

(n) ≤72 timer

2015

Nationalt 9.228 112 91 (8.372) 2.320 1.791 78 (1816)

Center Glostrup 7.181 105 99 (7.109) 1.806 1.803 76 (1.380)

Gråsten 608 160 67 (408) 152 1.770 92 (140)

Hjørring 223 102 100 (223) 56 2.960 61 (34)

Næstved 0**

Odense 448 106 88 (392) 114 4.030 69 (72)

Aarhus 768 215 31 (240) 192 1.651 99 (190)
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Tabel 4. Processeringstid for blod for tidsrummet fra prøven er taget til den modtages i 

laboratoriet. Tabellen viser processeringstiden for hhv. blodfraktioner (fuldblod-, plasma-, buffy 

coat- og serum) og PAXgene-fraktioner fordelt på centre i DRB i 2015. 

 
Fraktioner med fejlregistreret processeringstid er ikke medtaget i datasættet. Oplysningerne er efterfølgende korrigeret. 

*Dette inkluderer: EDTA-fuldblod, -plasma, -buffy coat og serum. 

**Center Næstved har ved tidspunktet for dataudtræk i RBGB ikke indregistreret nogen blodmaterialer. 

 

 

ANBEFALING: Til trods for at DRB har været under etablering i 2015, og at flere arbejdsgange er 

nye på mange afdelinger, er den nationale standard opfyldt på landsplan. Enkelte 

centre/afdelinger har haft større udfordringer ifm. etableringen, hvilket har resulteret i længere 

processeringstider end anbefalet. Der er på de enkelte centre stort fokus på at forbedre resultatet. 

Processeringstiden bør følges nøje de kommende år for at sikre prøverne de bedste 

anvendelsesmuligheder. Der skal ligeledes være fokus på at tilpasse kriterierne for 

dataudtrækket, så kvaliteten af PAXgene rørene kan evalueres korrekt. 

 

 

3B. Dækningsgrad for blod 

Dækningsgraden for blod pr. patient opgøres som den andel af blodmaterialer, der som minimum 

har de antal blodfraktioner, som er beskrevet i standardsættet. Et fuldt standardsæt i DRB 

indeholder i alt 10 fraktioner.  

Målet er således, at mere end 90 % af de indsamlede blodmaterialer indeholder 10 fraktioner eller 

flere. Udtræk fra RBGB viser, at indikatoren i 2015 er overholdt både nationalt og på alle centre 

(tabel 5).  

 

Tabel 5. Dækningsgrad for blod pr. patient, 2015. Tabellen viser, i hvilken udstrækning de 

indsamlede blodmaterialer er komplette (≥10 fraktioner). 

 
*Center Næstved har ved tidspunktet for dataudtræk i RBGB ikke indregistreret nogen blodmaterialer. 

Antal 

blodfraktioner*

Median - minutter 

(blodfraktioner*)

% blodfraktioner* (n) 

≤3 timer

Antal PAXgene 

fraktioner fra blod

Median - minutter 

(PAXgene fraktioner)

% PAXgene-fraktioner 

(n) ≤72 timer

2015

Nationalt 9.228 25 97 (9.196) 2.320 25 100 (2320)

Center Glostrup 7.181 25 97 (7.173) 1.806 25 100 (1806)

Gråsten 608 10 100 (608) 152 10 100 (152)

Hjørring 223 29 100 (223) 56 29 100 (56)

Næstved 0**

Odense 448 10 100 (448) 114 10 100 (114)

Aarhus 768 55 96 (736) 192 55 100 (192)

Antal 

blodmaterialer

antal blodmaterialer 

med ≥10 fraktioner
Dækningsgrad i %

2015

Nationalt i alt 1.160 1.156 100

Center Glostrup 903 900 100

Gråsten 76 76 100

Hjørring 28 27 96

Næstved 0*

Odense 56 57 100

Aarhus 96 96 100
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ANBEFALING: Den nationale standard overholdes. Der skal fortsat være fokus på at fastholde 

dette resultat. 

 

 

3.3.4 Indikator 4. Kliniske data (kvalitet) 

I DRB gives der i 2015 honorar for validering af kliniske data der korresponderer med 

blodprøverne. De kliniske oplysninger registreres i DANBIO og består bl.a. af oplysninger, som 

patienten selv registrerer, oplysninger som lægen registrerer samt resultater fra parakliniske 

undersøgelser (røntgen m.m.). Indikator 4 evaluerer i hvilken grad følgende kliniske oplysninger er 

registreret: 4A. Samtykke til videnskabeligt projekt, 4B. Reumatologisk diagnose, 4C. 

Reumatologisk behandling, 4D. Korresponderende registrering af sygdomsaktivitet målt ved I) 

patientrapporterede outcomes II) kombineret mål for sygdomsaktivitet (DAS28 ved leddegigt og 

psoriasis gigt, ASDAS ved rygsøjlegigt). 

 

4A. Samtykke  

Da DRB udelukkende indsamler prøver til konkrete forskningsprojekter skal alle patienterne give 

mundtligt og skriftligt samtykke til deltagelse og dermed prøvetagning. Der er endnu ikke defineret 

et kvalitetsmål for denne indikator.  

Af tabel 6 fremgår det, at der for 100 % af patienterne og 100 % af prøverne på landsplan er 

registreret et mundtligt og et skriftligt samtykke til videnskabeligt forskningsprojekt.  

 

Tabel 6. Samtykke til projekt. Tabellen viser andelen af blodprøver med korresponderende 

samtykke til projekt registreret i DANBIO, 2015 

 Samtykke  

Dokumentation af samtykke til 

projekt 

Antal unikke  

CPR-numre 

Antal 

blodmaterialer 

2015   

Mundtligt samtykke registreret i 

DANBIO 

810 (100 %) 1200 (100 %) 

Skriftligtsamtykke dokumenteret i 

DANBIO 

810 (100 %) 1200 (100 %) 

Total  810 1.200 

 

 

 

ANBEFALING: Andelen af samtykker til projekter i DRB er 100 %, og der skal være fokus på at 

fastholde dette resultat. Der bør defineres et kvalitetsmål for indikatoren. Samtykke skal 

fremadrettet udover i DANBIO ligeledes registreres dokumenteres i RBGB, således at indikatoren 

fremadrettet kan valideres ved udsøgning i RBGB. Der bør defineres et mål for denne indikator. 
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4B. Reumatologisk diagnose  

Ved anvendelse af materiale indsamlet i DRB til forskning er patientens diagnose en essentiel 

oplysning. Det er derfor vigtigt at prøverne i DRB er koblet til patientens diagnose.  

Af tabel 7 fremgår det, at der på landsplan er indsamlet 756 blodprøver fra patienter med 

reumatoid artrit, 301 blodmaterialer fra patienter med aksial artrit, 115 blodmaterialer fra patienter 

med psoriasisartrit, 27 prøver fra patienter med juvenil artrit og anden inflammatorisk artrit, samt 1 

blodmateriale fra patienter med andre artrit sygdom. Der er i 2015 ikke indsamlet nogen materialer, 

der ikke er koblet til en diagnose. 

Da opgørelsen af kliniske data tilhørende materialerne er ny i RBGB-sammenhæng, er der endnu 

ikke defineret et mål for indikatoren 

 

Tabel 7. Blodmaterialer fordelt efter reumatologisk diagnose, 2015. Tabellen viser, hvor 

mange blodmaterialer der er indsamlet i 2015 inddelt efter diagnose. 

Diagnose Antal 

blodmaterialer 

2015  

Reumatoid artrit* 756 

Aksial artrit** 301 

Psoriasisartrit 115 

Juvenil artrit og anden 

inflammatorisk artrit*** 

27 

Anden artrit sygdom 1 

Ikke angivet 0 

Total  1.200 

lCD10 diagnosekoder:  

*M02.9, M05.9, M06.0, M06.9  

** M45.9, M46.1, M46.8, M46.9  

** *M08.0, M08.9, M10.0, M13.0, M13.8 

 

 

ANBEFALING: Andelen af materialer tilknyttet en diagnose i DRB er 100 %, og der skal fortsat 

være fokus på at fastholde dette resultat. Der bør defineres et kvalitetsmål for indikatoren. 

 

 

4C. Reumatologisk behandling  

Ved anvendelse af materiale indsamlet i DRB til forskning, er det essentielt, at prøverne er koblet 

med oplysninger om patientens reumatologiske behandling på prøvetagningstidspunktet.  

Af tabel 8 fremgår det, at 952 blodmaterialer er taget under biologisk behandling (bDMARD (+/- 

csDMARD)), 222 blodmaterialer er taget under konventionel syntetisk sygdomsmodificerende 

behandling (csDMARD) samt at 26 blodmaterialer er taget udenfor behandling med ovenstående 

lægemiddelgrupper. Der er i 2015 ikke indsamlet nogen materialer, hvor der ikke er angivet en 

reumatologisk behandling i DANBIO. 
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Da opgørelsen af kliniske data tilhørende materialerne er ny i RBGB-sammenhæng, er der endnu 

ikke defineret et mål for indikatoren 

 

Tabel 8. Blodmaterialer fordelt efter aktuel reumatologisk behandling. Tabellen viser, hvor 

mange blodmaterialer, der er indsamlet i 2015 inddelt efter aktuel reumatologisk behandling. 

Aktuel reumatologisk behandling Antal 

blodmaterialer 

2015  

bDMARD (+/- csDMARD) 952 

csDMARD 222 

Ingen** 26 

Ikke angivet 0 

Total antal blodprøver 1.200 

* Behandling er svarende til den aktuelle medicinske behandling i DANBIO på dato for blodprøvetagning (+/- 14 dage)  

** Ikke i behandling med bDMARD eller csDMARD 

bDMARD: biologisk sygdomsmodificerende behandling behandling, csDMARD: konventionel syntetisk 

sygdomsmodificerende behandling (f.eks. methotrexate). 

 

 

ANBEFALING: Andelen af materialer tilknyttet en registrering af aktuel behandling i DRB er 

komplet og der skal fortsat være fokus på at fastholde dette resultat. Der bør defineres et 

kvalitetsmål for indikatoren. 

 

 

4D. Korresponderende registrering af sygdomsaktivitet 

For at øge anvendeligheden af blodprøverne i forskningssammenhæng, er det vigtigt at 

blodprøverne er koblet til kliniske data vedr. patientens aktuelle sygdomsaktivitet. Disse data 

består dels af patientens egen registrering, af patientrapporterede outcomes, som registreres i 

DANBIO via touchskærme i de reumatologiske afdelingers venteværelser (bl.a. patientens globale 

score på en visuel analog skala (VAS)) samt lægens registrering af sygdomsaktivitet (bl.a. antal 

hævede og ømme led) samt parakliniske data (C-reaktivt protein). Derved kan et kombineret mål 

for patientens sygdomsaktivitet udregnes (DAS28 eller ASDAS).  

 

Der er i DANBIO registreret 1.200 blodmaterialer på landsplan i 2015 (tabel 9). Heraf er der 

tilknyttet patientrapporterede outcomes via touchskærm (30 dage før eller efter 

blodprøvetagningen) på 92 % af materialerne (1.107 stk.), patientens globale sygdomsscore på 93 

% af materialerne (1.135 stk.) og sygdomsaktivitet på 88 % af materialerne (1.161 stk). 

Registreringen af sygdomsaktivitet for tidspunktet for blodprøvetagningen er således næsten 

komplet, hvilket er tilfredsstillende. Da opgørelsen af kliniske data tilhørende materialerne er ny i 

RBGB-sammenhæng, er der endnu ikke defineret et mål for indikatoren. 
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Tabel 9. Blodmaterialer med korresponderende registrering af sygdomsaktivitet. Tabellen 

viser, hvilke typer kliniske registreringer, der er foretaget i DANBIO i tilknytning til blodmaterialerne 

i 2015. Data er fordelt på center og indsamlende afdeling 

   Registreringer i DANBIO inden for 30 dage før eller 

efter blodprøvetagning 

Center Lokalafdeling Antal 

blodmaterialer 

Touchskærm* VAS patient 

global** 

Sygdomsaktivitet 

*** 

2015      

Glostrup Gentofte 86 74 79 76 

 Rigshospitalet, 

Glostrup 

841 815 832 770 

Gråsten Kong Chr. X’s 

Gigthospital i 

Gråsten 

76 46 49 41 

Hjørring Aalborg 4 4 4 4 

 Hjørring 24 21 22 22 

Næstved Køge 17 5 5 5 

Odense Odense 18 12 12 10 

 Svendborg 38 33 36 34 

Aarhus Aarhus 96 94 96 96 

Nationalt  1.200 1.107 (92 %) 1.135 (93 %) 1.061 (88 %) 

* Patienten har indrapporteret sygdomsaktivitet (patientrapporterede outcomes) via touchskærm 

** Patientens globale sygdomsscore er registreret i DANBIO 

*** Der kan i DANBIO udregnes et kombineret mål for sygdomsaktivitet (DAS28 eller ASDAS)  

 

 

ANBEFALING: Andelen af materialer med korresponderende registrering af sygdomsaktivitet i 

DANBIO er høj. Dette resultat bør fastholdes fremover. Der bør defineres et kvalitetsmål for 

indikatoren. 

 

 

3.3.5 Indikator 5. Retrospektiv forskning (effektmål) 

5A. Antal CPR-nr. udleveret til registerforskning med VEK tilladelse til at undlade informeret 

samtykke. 

Der har i 2015 ikke været udleveret materiale til retrospektiv forskning. 
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ANBEFALING: Indikatoren bør fortsat beskrives de kommende år. Generelt bør der være fokus 

på at der ligeledes udleveres prøver til retrospektiv forskning for at stimulere den reumatologiske 

forskning bredt. 

 

 

5B. Antal blodmaterialer udleveret til registerforskning med VEK tilladelse til at undlade 

informeret samtykke. 

Der har i 2015 ikke været udleveret materiale til retrospektiv forskning. 

 

3.3.6 Indikator 6. Prospektiv forskning (effektmål) 

6A. Antal CPR-nr. i forskningsbiobanken med informeret samtykke 

Det primære formål med DRB er at identificere nye biomarkører, der kan forbedre diagnostik, 

prognosticering og behandling af reumatologiske patienter. Dette skal ske gennem en styrkelse af 

forskning og forskningssamarbejde inden for de inflammatoriske reumatiske sygdomme. 

Oplysninger vedr. materialernes projekttilknytning er i 2015 registreret i DANBIO. Der arbejdes på 

etablering af en procedure omkring overførsel af projektoplysninger fra DANBIO til RBGB.  

Af tabel 10 fremgår det, at der på landsplan er indsamlet materiale fra 810 unikke patienter (CPR-

nr.) i DRB. Alle patienterne har givet samtykke til det nationale forskningsprojekt 

Biomarkørprotokollen, herunder har samtykket hos 52 % af patienterne været forbundet med en 

tværsnitsblodprøve, og 48 % af patienterne er gået ind i et forløb med flere prøvetagninger 

(longitudinel prøveindsamling). Der er ikke fastsat et kvalitetsmål for denne indikator. 

 

Tabel 10. Materiale indsamlet til prospektiv forskning i DRB, 2015. Tabellen angiver, hvilke 

videnskabelige projekter der indsamles til i regi af DRB, fordelt på antal unikke CPR-numre og 

antal indsamlede blodmaterialer. 

 Antal unikke  

CPR-numre (%) 

Antal blodmaterialer 

2015   

Biomarkørprotokollen, tværsnit 419 (52 %) 429 (36 %) 

Biomarkørprotokollen, longitudinel prøveindsamling 391 (48 %) 771 (64 %) 

Ikke registreret 0 0 

Total 810 1.200 

 

6B. Antal blodmaterialer i forskningsbiobanken med informeret samtykke 

Som beskrevet ovenfor har alle patienter i 2015 givet samtykke til det nationale forskningsprojekt 

Biomarkørprotokollen, og derfor er alle prøver i 2015 indsamlet med prospektiv reservation til 

dette. Som det fremgår af tabel 9, er der i DANBIO registreret 1.200 blodmaterialer i 2015. Heraf er 

36 % (429 stk.) af prøverne tværsnitsprøver og 64 % (771 stk.) er forløbsprøver (longitudinel 

prøveindsamling).  
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ANBEFALING: Der er i DRB en høj grad af prospektiv projektreservation og dermed også en høj 

grad af specifikke projektsamtykker tilknyttet materialet. Der bør fremover være fokus på at bevare 

dette resultat. Der skal fortsat informeres om muligheden for prøveindsamling til videnskabelige 

projekter via DRB for at øge antallet af både lokale og nationale projekter. 

 

 

3.3.7 Indikator 7. Vidensspredning 

7A Antal manuskripter i peer reviewed tidsskrifter 

Da DRB først startede som biobank i 2015, har fokus været på at etablere biobanken (centre og 

lokalafdelinger), nye arbejdsgange og oplæring i nyt IT-system. Der har været holdt mange 

foredrag og møder om DRB i alle regioner af landet med fokus på at skabe interesse for DRB både 

blandt reumatologer og laboratoriepersonale, samt at få indsamlingen af materiale sat i gang. Der 

er i 2015 ikke publiceret artikler/abstracts eller holdt foredrag omhandlende videnskabelige 

resultater fra materiale indsamlet i DRB. På baggrund af den materialeudlevering, der fandt sted i 

2015, forventes de første data fra DRB at blive publiceret i abstracts eller ved foredrag i 2016.  

 

 

ANBEFALING: Der bør være fokus på at øge antallet af publikationer omhandlende 

forskningsresultater der baserer sig på materiale indsamlet i DRB. Forskere, der benytter 

materiale fra DRB, skal som minimum nævne DRB under taksigelser/acknowledgements, ved at 

skrive: 

 

Dansk ReumaBiobank takkes for biologisk materiale og for data om håndtering og opbevaring. 

 

The Danish Rheumatologic Biobank (DRB) is acknowledged for biological material and for data 

regarding handling and storage 

 

På tilsvarende vis takkes DANBIO for de korresponderende kliniske oplysninger. 
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4. Definitioner 

Biobank: En struktureret samling af menneskeligt biologisk materiale, der er tilgængeligt efter 

bestemte kriterier, og hvor oplysninger, der er bundet i det biologiske materiale, kan henføres til 

enkeltpersoner.  

 

Dataansvarlige: Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert 

andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler 

der må foretages behandling af oplysninger.  

 

Biobankansvarlige: Den eller de personer, der er ansvarlig for oprettelse og drift af en biobank 

samt opbevaring af biologisk materiale heri. 

 

Indikator: En målbar variabel som anvendes til at overvåge og evaluere kvaliteten 

 

5. Forkortelsesliste 

DANBIO: Dansk Reumatologisk Database 

DCB: Dansk CancerBiobank 

DMCG, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper: 

Dansk Anal Cancer Gruppe (DACG)    

Dansk Brystcancer Cooperative Gruppe (DBCG)   

Dansk Colorectal Cancer Gruppe (DCCG)   

Dansk Esophagus Cardia Ventrikel Cancer Gruppe (DECV)  

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)   

Dansk Hoved-Hals Cancer Gruppe (DAHANCA)   

Dansk Lever Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG)   

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG)    

Dansk Melanom Gruppe (DMG)    

Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG)   

Dansk Sarcom Gruppe (DSG)    

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)    

Dansk Pædiatrisk Hæmatologi og Onk (DAPHO)   

Dansk Sarcom Gruppe (DSG)    

Hæmatologisk Fælles DMCG (ALG, DMSG, DSKMS, DLG) 

Dansk Urologisk Cancer Gruppe (DUCG)  

Dansk Blære Cancer Udvalg (DABLACA)   

Dansk Prostata Cancer Udvalg (DAPROCA)   

Dansk Nyre Cancer Udvalg (DARENCA)   

Dansk Testis Cancer Udvalg (DATECA) 

Dansk Penis Cancer Udvalg (DAPECA) 

Andet 

Benign 
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DR: Danske Regioner 

DRB: Dansk ReumaBiobank 

KOF: Klinisk kræftforskning i Danmark 

RBGB: Regionernes Bio- og GenomBank 
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6. Bilag/henvisninger  

6.1. Dansk CancerBiobank 

Tabel 2 Detaljerede informationer vedrørende antal ens materialer fra en og samme patient 
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Tabel 8a Detaljerede informationer vedrørende processeringstider for blodmaterialer
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Tabel 9a Detaljerede informationer vedrørende processeringstider for vævsmaterialer
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Tabel 10 Detaljerede informationer vedrørende dækningsgrad for blodmaterialer 
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Tabel 11 Detaljerede informationer vedrørende dækningsgrad for vævsmaterialer 
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Tabel 13 og tabel 14 Detaljerede informationer vedrørende patientsamtykke 
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Litteratur: 

Princippapir: http://www.regioner.dk/media/1596/princippapir-for-regionernes-bio-og-genombank.pdf 
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6.2. Dansk ReumaBiobank  

 

Tabel 3 og 4.  Processeringstid fra ”Udtaget” til ”I fryser” og fra ”Udtaget” til ”Modtaget”. 
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*Interval for fraktionstype=TEMPUS/PAXgene er 0-2 timer, 2-72 timer, >72timer 
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Tabel 5. Dækningsgrad for blod pr. patient 
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7. Nationale indikatorer til måling af kvaliteten i RBGB 

7.1 Dansk CancerBiobank 

Dansk CancerBiobank er et nationalt tiltag, hvis formål primært er at forbedre diagnostik og behandling af cancersygdomme og at løfte 

dansk translationel cancerforskning til højeste internationale niveau. Denne målsætning ønskes vurderet i form af effekt-, proces- og 

strukturindikatorer som beskrevet i nedenstående skema. Uddybende specifikationer, forklaringer samt argumentation for hver indikator er 

anført efter oversigtsskemaet.  

 

Nr. Indikatorområde Indikatorbeskrivelse Standard Datakilder Rapporterings- 

niveau 

1. 

 

 

Komplethed 

(strukturmål) 

1A. Antal korresponderende blod- og vævsprøver 

1B. Antal færdigregistrerede vævsmaterialer 

>50 % 

>95 % 

Dansk 

CancerBiobanks 

registreringsmodul  

Nationalt 

Centerafd. 

Lokal afd. 

2. 

 

 

Håndtering 

(procesmål) 

2A. Antal blodfraktioner tildelt fryserplads 

2B. Antal vævsmaterialer tildelt fryserplads 

2C Dage til godkendelse af forskningsprojekt (2 

måneder) 

2D. Dage til udlevering til forskning (3 uger) 

>95 % 

>95 % 

>90 % 

>90 % 

Dansk 

CancerBiobanks 

registreringsmodul 

Nationalt 

Centerafd. 

Lokal afd. 

3. Prøvekvalitet 

(procesmål) 

3A. Processeringstid for blod (3 timer) 

3B. Processeringstid for væv (1 time) 

>90 % 

>90 % 

  

4. Dækningsgrad 

(effektmål) 

4A. Dækningsgrad for blod per patient 

4B. Dækningsgrad for væv per patient 

4C. Dækningsgrad per kræftform  

>90 % 

>50 % 

>30 % 

Dansk 

CancerBiobanks 

registreringsmodul  

Patobanken 

Nationalt 

Centerafd. 

Lokal afd. 

5. Opfølgende 

diagnostik 

(effektmål) 

5A. Antal CPR numre udleveret til opfølgende 

diagnostik 

5B. Antal blodmaterialer udleveret til opfølgende 

diagnostik 

5C. Antal vævsmaterialer udleveret til opfølgende 

diagnostik 

   

6. Retrospektiv 

forskning 

6A. Antal CPR numre udleveret til registerforskning 

med VEK tilladelse til at undlade informeret samtykke 

>5 % 

 

Dansk 

CancerBiobanks 

Nationalt 

Centerafd. 
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(effektmål) 6B. Antal blodmaterialer udleveret til registerforskning 

med VEK tilladelse til at undlade informeret samtykke 

6C. Antal vævsmaterialer udleveret til registerforskning 

med VEK tilladelse til at undlade informeret samtykke 

>5 % 

 

>5 % 

registreringsmodul  

7. Prospektiv 

forskning 

(effektmål) 

7A. Antal CPR numre i forskningsbiobanker med 

informeret samtykke 

7B. Antal blodmaterialer i forskningsbiobanker med 

informeret samtykke 

7C. Antal vævsmaterialer i forskningsbiobanker med 

informeret samtykke 

   

8. Vidensspredning 

(effektmål) 

8A. Antal manuskripter i peer reviewed tidsskrifter    

 

Specifikationer 

Indikator 1. Komplethed 

1A. Antal korresponderende blod- og vævsprøver 

I Dansk CancerBiobank registreres om blod- og vævsmateriale er korresponderende. For at sikre optimalt materiale for forskning bør de 

fleste materialer være korresponderende. Da der erfaringsmæssigt nedfryses flere blodprøver end vævsprøver måles parameteren som 

procentdelen af vævsprøver med korresponderende blodprøve. 

1B. Antal færdigregistrerede vævsmaterialer 

Databasen er ikke komplet før alle materialer er færdigregistrerede. Indikatoren måles som procent færdigregistrerede af totalt antal. 

 

Indikator 2. Håndtering 

2A. Antal blodmaterialer tildelt fryserplads 

I biobanksmodulet opkobles blodmateriale til en fryserplacering. Indikatoren måles som den procentdel, der er tildelt fryserplacering. 

2B. Antal vævsmaterialer tildelt fryserplads 

I biobanksmodulet opkobles vævsmateriale til en fryserplacering. Indikatoren måles som den procentdel, der er tildelt fryserplacering. 

2C. Dage til godkendelse af ansøgning om udlevering 

Der tilstræbes hurtig ekspedition af forskningsprojekter, hvor der ansøges om allerede indsamlet materiale. Da nogle ansøgninger skal 

behandles i lokale biobanksudvalg, sættes en frist på 2 måneder. Indikatoren måles som den procentdel, der overholder denne frist. 

2D. Dage til udlevering til forskning 

Først når udlevering til et forskningsprojekt er godkendt, skal materiale udleveres inden 3 uger. Indikatoren måles som den procentdel, 

der overholder denne frist. 
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Indikator 3. Prøvekvalitet 

3A. Processeringstid for blod  

Af hensyn til materialets kvalitet for forskning bør processeringstiden være så kort som mulig. For blod ikke over 3 timer. Indikatoren 

måles som den procentdel, der overholder denne frist. 

3B. Processeringstid for væv 

Af hensyn til materialets kvalitet for forskning bør processeringstiden være så kort som mulig. For væv ikke over 1 time. Indikatoren måles 

som den procentdel, der overholder denne frist. 

 

Indikator 4. Dækningsgrad 

4A. Dækningsgrad for blod per patient 

Ved nedfrysning bør det tilstræbes at der nedfryses et ”helt” standardsæt som beskrevet i anbefaling for håndtering af blod til Dansk 

CancerBiobank. Indikatoren måles som procentdelen af nedfrosne fraktioner i forhold til standardsættet. Dækningsgrad >90 %. 

4B. Dækningsgrad for væv per patient 

Ved nedfrysning bør det tilstræbes at der nedfryses et ”helt” standardsæt som beskrevet i anbefaling for håndtering af væv til Dansk 

CancerBiobank. Indikatoren måles som procentdelen af nedfrosne fraktioner i forhold til standardsættet. Dækningsgrad >50 %. 

4C. Dækningsgrad per kræftform 

I en fuldt udbygget biobank bør det tilstræbes, at der nedfryses materiale fra alle kræftpatienter. Indikatoren måles som procent af 

patienter, hvor der er materiale i Dansk CancerBiobank, enten blod, væv eller begge inden for den enkelte kræftform. Opgørelsen bør 

inkludere dækningsgrad af materiale fordelt på blod og væv samt dækningsgrad suppleret med tilfælde, der i modulet er registreret med 

”Intet materiale til biobank”. Dækningsgrad for materiale i Dansk CancerBiobank >30 %. 

 

Indikator 5. Anvendelse – opfølgende diagnostik 

5A. Antal CPR numre udleveret til opfølgende diagnostik  

Det endelige mål for Dansk CancerBiobank er anvendelse til forskning. Indikatoren måles som procentdelen af udleverede CPR-numre af 

totale antal i biobanken.  

5 A. Antal blodmaterialer udleveret til opfølgende diagnostik 

Det endelige mål for Dansk CancerBiobank er anvendelse til forskning. Indikatoren måles som procentdelen af udleverede fraktioner af 

totale fraktioner i biobanken.  

5 B. Antal vævsmaterialer udleveret til opfølgende diagnostik 

Det endelige mål for Dansk CancerBiobank er anvendelse til forskning. Indikatoren måles som procentdelen af udleverede fraktioner af 

totale fraktioner i biobanken.  
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Indikator 6. Retrospektiv forskning 

 

Indikator 7. Prospektiv forskning 

 

Indikator 8. Vidensspredning 
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7.2 Dansk ReumaBiobank 

Dansk ReumaBiobank er et nationalt tiltag, hvis formål primært er at fremme forskning inden for inflammatoriske gigtsygdomme til det 

højeste internationale niveau. For alle blod- og vævsmaterialer indsamlet i DRB registreres korresponderende projekttilknytning, samtykke 

til deltagelse i videnskabeligt projekt samt kliniske data i den nationale kvalitetsdatabase DANBIO. 

Da dette er den første årsrapport for DRB, er der endnu ikke fastsat standarder for graden af komplethed og kvalitet af de enkelte 

indikatorer.  

Der anvendes kvalitetsindikatorer som angivet i nedenstående oversigt 

 

 

Indikatorområde Indikatorbeskrivelse 

1. Antal Antal unikke CPR-numre samt blodmaterialer i DRB  

2. Håndtering 2A. Antal blodmaterialer tildelt fryserplads 

2B. Antal dage til godkendelse af udlevering til 

forskning 

2C. Antal dage til udlevering til forskning  

3. Prøvekvalitet 3A. Processeringstid for blod 

3B. Dækningsgrad for blod 

4. Kliniske data 

(kvalitet) 

Andel af blodprøver med registrering (ja/nej) af 

4A. Samtykke til projekt 

4B. Reumatologisk diagnose 

4C. Reumatologisk behandling 

4D. Korresponderende registrering af sygdomsaktivitet  

5. Retrospektiv 

forskning 

5A. Antal CPR-nr. udleveret til registerforskning med 

VEK tilladelse til at undlade informeret samtykke 

5B. Antal blodmaterialer udleveret til registerforskning 

med VEK tilladelse til at undlade informeret samtykke 

6. Prospektiv 

forskning 

Indsamlede blodprøver 

6A. Antal CPR-nr. i forskningsbiobanken med 

informeret samtykke 

6B. Antal blodmaterialer i forskningsbiobanken med 

informeret samtykke 

7. Publikationer Accepterede publikationer, abstracts og foredrag 

 


