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Instruks for registrering af urinprøver 

Regionernes Bio- og GenomBank 
 

 

Formål: 

Denne instruks gennemgår proceduren for registrering af urin i Regionernes Bio- og GenomBanks registre-

ringsmodul.  

Det anbefales at registrere urin som en selvstændig prøve med ét materiale (Urinsæt 1, 2 eller 3), hvorved 

man kan registrere de specifikke prøvetagnings- og nedfrysningstider for materialet. 

 

Hvis materialet skal reserveres til et projekt, kan man projektreservere enten på basis og detailsiden, når 

materialet tildeles (se nedenfor), eller man kan benytte autoreservation (anbefales - se separat instruks for 

dette) 

 

Procedure: 

1. Åben registreringsmodulet Regionernes Bio- og GenomBank og log ind med lokalt login 
2. Vælg funktionen ’Registrer prøve’ (figur 1) 

 

 
Figur 1. 
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3. Vælg laboratorium, hvis ikke det er forudfyldt (figur 2) 

4. Indtast patientens CPR-nr. eller scan evt. eksternt prøvenummer/rekvisitionsnummer 

5. Kontroller at patientens navn stemmer med rekvisitionen 

6. Vælg evt. Rekvirerende Afdeling 

7. Indtast dato og tidspunkt for ’Materiale udtaget af patienten’ samt ’Materiale modtaget’ i laborato-

riet. 

8. Vælg formodet primært organ 

9. Evt. afvigelser fra nærværende standard operating procedures (fx temperaturændring, apparatur-

svigt, optøningsepisoder) noteres under Supplerende oplysninger. 

10. Vælg relevant patientsamtykke, transporttemperatur for materialet, projektoplysninger hvis der er 

tilknyttet et forskningsprojekt til prøven samt evt. mangelårsag nedenunder, hvis der ikke er mate-

riale til hele standardsættet. 

 

 
Figur 2.  
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11. Gå til fanebladet ’Detailoplysninger’  

12. Tryk på ’Tilføj materiale’ 

13. Vælg type (urin) og relevant fraktionssæt (figur 3) 

For anbefalede fraktionssæt se tabel 1 

14. Hvis materialet skal reserveres til et projekt, tryk da på ’Tilføj projekt’ og vælg det relevante projekt 

til højre. Alle fraktioner i fraktionssættet reserveres nu til projektet. Hvis ikke alle fraktioner skal re-

serveres kan man gå ind på de enkelte fraktioner og slette projektreservationen (se punkt 18) 

15. Hvis relevant for afdelingen, indtast statustidspunktet, hvilket er det tidspunkt, hvor prøverne har 

den givne status, som fraktionssættet er sat op med. Hvis fraktionssættet f.eks. er sat op med sta-

tus ’I Fryser’ angives det tidspunkt, hvor prøverne sættes i fryseren. Hvis fraktionssættet f.eks. er 

sat op med status ’Håndtering start’ angives det tidspunkt, hvor håndteringen påbegyndes dvs. ved 

centrifugering. 

16. Tryk OK, hvorved fraktionssættet hentes frem. 

 

 

 
Figur 3. 

 

 

 

Tabel 1. Materiale i RBGB 

  

Procedure 
Materiale i 

RBGB 
Fraktion Antal Standardværdier 

1. Urin super-

natant og pellet 
Urin std. sæt 1 

urin supernatant 4 4 °C, 1000g, 10 min 

urin pellet 1 4 °C, 1000g, i alt 20 min 

2A og 2B.  

Urin supernatant 
Urin std. sæt 2 urin supernatant 2-4 RT, 2000g, 5 min 

3. Urin Urin std. sæt 3 Urin 2 0 (Ingen centrifugering) 
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17. Hvis der ikke er materiale til alle fraktionerne i sættet, fjernes de overskydende fraktioner ved at 

markere dem og klikke på ’Fjern markerede’. Tjek at dato, tider og status er korrekte, ellers rettes 

disse til under ’rediger fraktion’ (figur 4). 

18. Tjek at evt. projektreservationer (manuelle eller autoreservationer) er korrekte. Hvis der manuelt 

er reserveret til projekt under ’tilføj materiale’, vil alle fraktionerne i sættet blive reserveret til pro-

jektet. Dobbeltklik på de fraktioner, der ikke skal reserveres og fjern projektreservationen (marker 

projektet i feltet ’Reservationer’ og tryk på ’slet projekt’) 

19. Tryk på GEM. Herved tildeles hver fraktion et fraktionsID, f.eks. 02DK-1516120-17-00002283.00-

02.02 (se forklaring under supplerende oplysninger sidst i instruksen).  

 

 
Figur 4. 
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20. Marker de fraktioner der skal i samme fryser, marker den relevante fryser nederst i billedet og tryk 

på ’Find ledig fryser placering’ (figur 5). Fraktionerne tildeles nu de næste ledige pladser i fryseren. 

Husk at fraktionerne tildeles plads i den rækkefølge de er listet. Vælger man at sortere fraktionerne 

ved klik på kolonneoverskrifterne, vil efterfølgende pladstildeling ske i den aktuelle rækkefølge.  

21. Marker alle fraktioner og tryk på ’Gem og udskriv labels’.  

22. De udskrevne etiketter bruges til cryorør/mikrorør til opbevaring af prøver.  
23. Udskriv evt. oversigten, og tag denne med for at sikre korrekt placering af prøverne.  

 

 
Figur 5. 
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Supplerende oplysninger til indregistrering 

Ved indregistrering af materiale i Regionernes Bio- og GenomBank, tildeles de enkelte fraktioner et unikt 

fraktionsID (se tabel 2). Nedenfor er det beskrevet, hvordan fraktionsIDet er bygget op og defineret. 

 

Eksempel på fraktionsID for urin: 02DK-1516120-17-00002283.00-02.02 

 

Definition: 

02 = Nummermetodik for urin 

DK = Nationalitet  

1516120 = Afdelingsklassifikationskoden (SKS) for indleverende afdeling/laboratorium 

17 = årstal (f.eks. 2017)  

00 = anvendes ikke for urin (pladserne anvendes til årstal i vævsnummeret) 

002283 = prøvenummer fra national nummerrulle, så tallet skal altid være højere end sidst tildelte nr.  

00 = anvendes kun for væv, skal altid være 00 for urin  

02 = fortløbende nummerering af materialer ved flere fraktionssæt i en prøvetagning 

02 = Fraktionsnummer, starter altid med 01 og stiger fortløbende med antallet af fraktioner i sættet 

 

 

Unikke ID’er i RBGB registreringsmodul Etiket til fraktion 

 

 
 

Tabel 2. Unikke ID’er og etiket til fraktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


