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Kommissorium for faglig følgegruppe for Dansk BloddonorBiobank (DBB) 

Regionernes Bio- og GenomBank 
 

 

Biobanken i DBB korresponderer til Det Danske Bloddonorstudie (DBDS), som opretholder de Videnskabs-

etiske godkendelser til forskning på materialet. DBDS/DBB er godkendt af datatilsynet i Region Hovedsta-

den, som dækker datatilsynsgodkendelsen fra de andre regioner.  

 
Den nationale Faglige Følgegruppe i DBB har opgaver af faglig karakter, der bl.a. løses i en række underud-
valg.  
Den nationale Faglige Følgegruppe skal bl.a. varetage følgende opgaver: 

- At der udarbejdes og vedligeholdes nationale retningslinjer for tekniske procedurer ved inklusion, 

prøvetagning, transport, håndtering og opbevaring af blodprøver i biobanken, på tværs af bioban-

kerne i RBGB hvor det er relevant.  

- At der udarbejdes og instruksføres procedurer som er i overensstemmelse med lokale forhold. 

- At sikre kvaliteten af opbevaring af prøver 

- At sikre metoder til fremfinding af prøver 

- At der udarbejdes og vedligeholdes retningslinjer for optimal DNA oprensning og registrering af 

biobanksmaterialet. 

- At sikre kvalitet af data og indberetning til det nationale registreringsmodul vedrørende biologisk 

materiale i Regionernes Bio- og GenomBank 

- At udarbejde og vedligeholde skabeloner og procedurer for kontakt til forskere 

- At udarbejde og vedligeholde retningslinjer for udlevering af biologisk materiale til forskning 

- At udarbejde og vedligeholde procedurer for datahåndtering og dataopdatering i regi af RBGB 

Faglig Følgegruppe nedsættes af regionerne for 3 år ad gangen. Til faglig Følgegruppe udpeges følgende 

medlemmer: 

- Sekretariatslederen for Regionernes Bio- og Genombank 

- Medlemmerne af bestyrelsen for Det Danske Bloddonorstudie  

- Medlemmerne af styregruppen for Det Danske Bloddonorstudie 

- En laboratoriekoordinator 

- En datakoordinator 

- En inklusionskoordinator fra hver af de fem Klinisk Immunologiske Afdelinger 

Faglig Følgegruppe vælger blandt medlemmerne en formand. Den øvrige forretningsorden fastsættes af 
Faglig Følgegruppe. Faglig Følgegruppe sekretariatsbetjenes af Regionernes Bio- og Genombanks sekretari-
at.  
Møder i Faglig Følgegruppe i Dansk BloddonorBiobank er åbne for interesserede fra de relevante faglige 

miljøer. Møder i faglig følgegruppe er offentlige og afholdes 2 gange årligt.  

 

Godkendt af DBDS bestyrelse og Faglig Følgegruppe for DBB, dato: 25.09.2018 

Godkendt af Styregruppen for Regionernes Bio og Genombank, dato: 09.11.2018 


