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Kommissorium for faglig følgegruppe for Dansk CancerBiobank (DCB) 

Regionernes Bio- og GenomBank 
 

 

 

Den nationale faglige følgegruppe har opgaver af faglig karakter, der bl.a. løses i en række underudvalg.  

 

Faglige Følgegruppe skal bl.a. varetage følgende opgaver: 

• Udarbejde og vedligeholde anbefalinger til nationale tekniske procedurer i forbindelse med indsam-
ling, håndtering, nedfrysning og opbevaring af blod-og vævsmaterialer fra patienter med nydiagno-
sticeret kræft og i behandlingsforløb 

• Udarbejde og vedligeholde laboratorievejledninger/procedurer tilpasset centrale/ lokale forhold 

• Sikre kvaliteten af de nationale tekniske procedurer i forbindelse med håndtering af blod-og vævs-
materialer til opbevaring  

• Udarbejde og vedligeholde kravspecifikationer og sikre fortsat udvikling af det nationale registre-
ringsmodul til online registrering af data 

• Sikre kvaliteten af data og dækningsgrad i det nationale registreringsmodul 

• Udarbejde skabelon for kontrakter med DMCG’erne og andre forskere 

• Udarbejde udkast til retningslinier for udlevering af materiale til beslutning i den nationale Styre-
gruppe 

• Udarbejde udkast til patientinformation og accept 

• Samarbejde på tværs af alle biobanker i RBGB og sikre harmonisering biobankerne i mellem. 

 

Faglig Følgegruppe nedsættes af regionerne for 3 år ad gangen. Faglig Følgegruppe består af har følgende 
sammensætning. 

• Sekretariatslederen i Regionernes Bio- og GenomBank 

• Projektlederne fra blod og væv fra hvert af de seks centre 

• En repræsentant fra Patobanken 

• En repræsentant fra hver af de fem regioner udpeget af regionssundhedsdirektørkredsen 

• En repræsentant fra hæmatologi udpeget af regionssundhedsdirektørkredsen 

• En repræsentant fra en lokalafdeling fra hver af de fem regioner udpeget af Centerafdelingerne for 
blod og væv i fællesskab  

 

Faglig Følgegruppe vælger blandt medlemmerne en formand og en næstformand, hvoraf den ene skal re-
præsentere patologi og den anden blodprøveindsamling. Den øvrige forretningsorden fastsættes af Faglig 
Følgegruppe. Faglig Følgegruppe sekretariatsbetjenes af sekretariatet for Regionernes Bio- og GenomBank. 
 
 
Godkendt af styregruppen for RBGB den 9. november 2018 
 
 
 
 
 
Oplysninger om Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) kan fås ved henvendelse til: 
Sekretariatet for Regionernes Bio- og GenomBank, Patologiafdelingen, Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev.  
Tlf. (+45): 3868 9812/3868 9132 (i tidsrummet kl. 10-12). E-mail: RBGB.sekretariat.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk 
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