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SOP for håndtering af standardsæt blod 

  Regionernes Bio- og GenomBank 

 
 

Introduktion 

Følgende standard operating procedure (SOP) beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og 

håndteringen af blod til opbevaring i Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB). Hvis blodprøverne skal 

transporteres i længere tid inden håndtering, kan der evt. bruges serum-gel rør i stedet for tørglas til se-

rum. Blodprøvepakken rekvireres af den relevante lokale kliniske afdeling via de lokale prøvebestillingsafta-

ler. 

 

Dansk Cancer Biobank indsamler korresponderende blod- og vævsprøver fra patienter med kræftsygdom. 

Korresponderende blodprøver tages indenfor maks. 14 dage før operation/behandlingsstart. I tilfælde af 

længere tidsinterval mellem blod- og vævsprøve anbefales fornyet blodprøvetagning. Forløbsblodprøver 

tages løbende i forbindelse med den onkologiske behandling. 

 

I Dansk Reuma Biobank indsamles blodprøver fra reumatologiske patienter én eller flere gange i et udred-

nings/behandlingsforløb. Der kan typisk tages blodprøver i forbindelse med start af ny behandling, behand-

lingsskift/-stop og ved bivirkninger, eller der tages forløbsprøver som defineret i de konkrete projektproto-

koller. 

 

Procedure  

(figur 1/tabel 1) 

 

Blodprøvetagning  

1. Dato og klokkeslæt for prøvetagning noteres.  

2. Veneblod tappes i følgende rør (standardsæt): 

 2x9ml tørglas eller serum-gel rør 

 1x9ml-EDTA rør 

 

3. Veneblod tappes i serumrør/serum-gel rør og i EDTA-rør - i den nævnte rækkefølge hvis kanylen sæt-

tes direkte på røret. Hvis der benyttes sommerfugl betyder rækkefølgen ingenting. 

4. Serumrør/serum-gel rør vendes 5 gange og EDTA-røret vendes 8-10 gange lige efter blodprøvetagning. 

5. Blodprøverne transporteres til laboratoriet ved stuetemperatur eller på is (transporttemp. registreres i 

modulet). 
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Håndtering i laboratoriet 

Hvis blodprøverne ikke kan håndteres med det samme, opbevares de ved 4˚C, indtil håndtering kan påbe-

gyndes (se figur 1/tabel 1). 

I forbindelse med håndtering af prøverne noteres dato og klokkeslæt for modtagelse i laboratoriet, evt. 

håndteringsstart (centrifugering) og nedfrysning, og oplysningerne indtastes i modulet. Hvis ikke der er 

materiale nok til at fylde alle mikrorørene, fordeles materialet ligeligt mellem rørene.  

 

EDTA rør: 

1. 1,5 ml EDTA-fuldblod overføres med engangspipette til 1 mikrorør mrk. EDTA-fuldblod. 

2. Centrifuger EDTA røret ved 4°C (anbefales) eller stuetemperatur, 2000xg1 i 10 min. 

3. Afpipetter plasma indtil 0,5 cm over cellelaget og fordel i 2 mikrorør mrk. EDTA-plasma. 

4. Afpipetter 1×EDTA-buffy coat i et mikrorør (nederste del af plasma, hvide mellemlag og øverste del af 

erythrocytter) overføres til 1 mikrorør mrk. EDTA-buffy coat. 

 

Tørglas (eller serum-gel rør) til serum: 

5. Lad serum rørene koagulere i min. 30 min (max. 2 timer) ved stuetemperatur. 

6. Centrifuger serum rørene ved 4°C (anbefales) eller stuetemperatur 2000×g i 10 min. 

7. Afpipetter serum indtil 0,5 cm over cellelaget og overfør til 4 mikrorør mrk. serum. 

 

Opbevaring: 

8. Håndteringen resulterer optimalt i 8 fraktioner (standardpakke). Efter endt håndtering sættes fraktio-

nerne hurtigst muligt i fryseren og opbevares ved følgende temperaturer: 

 EDTA-fuldblod og EDTA-buffy coat: -20˚C eller -80˚C 

 EDTA-plasma: -80˚C 

 Serum: -80˚C 

 

                                                           
1
 g-værdien = 0,00001118*r*RPM

2
, eksempelvis vil 4500 RPM ved rotorradius 9 cm svarer til 2038×g.   
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Figur 1. Håndtering af blod. Ved begrænset kapacitet/materiale er prioriteringsrækkefølgen: fuldblod, se-

rum, plasma/buffy coat. Ved begrænset mængde serum eller EDTA-plasma fordeles materialet ligeligt i 

fraktionsrørene. 
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Prøvetagningsrør Håndtering Fraktioner til opbevaring Slutopbevaring 

(temperatur) 

1 × EDTA rør 

(9 ml) 

 Vendes godt 8-10 gange  

 Afpipettering af 1×1,5 ml vel-

blandet EDTA-fuldblod 

 Centrifugering: 2000×g, 10 min, 

4˚C/ stue temp. 

 Afpipettering af 2×2 ml EDTA-

plasma 

 Afpipettering af EDTA-buffy 

coat 

 

 1×1,5 ml EDTA-fuldblod 

 

 

 

 2×2 ml EDTA-plasma 

 

 EDTA-buffy coat 

 

-20C eller  

-80C 

  

 

-80C 

 

-20C eller  

-80C 

2 × tørglas 

(2 × 9 ml) 

 Koagulation ≥ 30 min (max 2 

timer) ved stuetemperatur 

 Centrifugering: 2000×g, 10 min, 

4˚C/ stue temp. 

 Afpipettering af 4×2 ml serum 

 

 

 

 

 4×2 ml serum 

   

 

 

 

-80C 

Tabel 1.  Håndtering af blod til RBGB. Ved begrænset kapacitet/materiale er prioriteringsrækkefølgen: fuld-

blod, serum, plasma/buffy coat. Ved begrænset mængde serum eller EDTA-plasma fordeles materialet lige-

ligt i fraktionsrørene. 

 

Etiketter 

Ved indregistrering af blodfraktionerne printes etiketter, som påsættes de respektive fraktionsrør. Se ek-

sempel i figur 2. 

 

 

 

Figur 2. Eksempel på etiketter til fraktionsrør. 

 

Anbefalinger til laboratoriet 

 Det anbefales at bruge handsker ved håndtering af prøver i laboratoriet. 

 Vi henviser til RBGBs utensilieliste ”Forslag til utensilier og reagenser” vedrørende indkøb af utensi-

lier og reagenser. 

 Laboratoriets gængse EDTA- og tørglas/serum-gel rør anvendes og behandles som laboratoriets øv-

rige blodprøver. Som standard anbefales tørglas til serum; ved længere transport før håndtering 

kan serum-gel rør anvendes som alternativ. Serum-gel rør centrifugeres før transport.  

 Efter modtagelse i laboratoriet opbevares blodprøver optimalt ved 4˚C indtil de præpareres. 
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 Det anbefales, at man tilstræber en maksimal håndteringstid på 3 timer regnet fra blodprøvetag-

ning til indfrysning. Blodprøver der modtages uden for normal arbejdstid bør stå på køl til næste 

dag. 

 Mikrorør til opbevaring af blodfraktioner bør være forsynet med tætsluttende skruelåg med gummi 

O-ring. Det anbefales at anvende mikrorør og skruelåg, der er certificeret fri for DNase, RNaser og 

humant DNA. 

 Frysere tilkobles alarm for temperaturstigning og der udarbejdes en instruks for aktion ved drifts-

stop. Det anbefales endvidere at udarbejde instruks for manuel overvågning af frysere, samt at til-

slutte frysere et system for enten temperaturlogning (hvor den absolutte temperatur henover døg-

net fremgår) eller et system, hvor evt. afvigelser udover de fastsatte grænseværdier kan ses. 

 Fyldte vanddunke placeret i en halvtom fryser kan forsinke optøningen af prøver i tilfælde af drifts-

stop 

 En tom -80C reservefryser skal være til rådighed til brug ved driftsstop. Det anbefales at reserve-

fryseren er afkølet. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 9132 (i tidsrummet kl. 10-12). E-mail: RBGB.sekretariat.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk 

mailto:RBGB.sekretariat.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk

