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Procedure for udarbejdelse af årsrapporten i 

Regionernes Bio- og GenomBank 
 

 

Denne instruks beskriver proceduren for udarbejdelsen af årsrapporten i Regionernes Bio- og GenomBank 

(RBGB). 

 

1. I uge 1 laver sekretariatet for RBGB et nationalt udtræk fra forrige års indsamling. Indhenter infor-

mation om samtykke trækkes ligeledes i modulet samt rekvireres fra DANBIO. Data sendes ud til de 

faglige følgegrupper. Manglende samtykker og prøver fra forrige år kan efterregistreres af de be-

rørte afdelinger. 

2. Til og med uge 3 er sidste frist for efter registrering af prøver og samtykker fra forrige år 

3. I uge 5 laver sekretariatet for RBGB det endelige udtræk af data fra forrige års indsamling fra RBGB 

modulet. Sekretariatet bestiller også udtræk vedrørende kliniske data fra de respektive databaser 

4. I uge 8 laves sekretariatet dataanalyse til årsrapporten i samarbejde med statistiker på Herlev Hos-

pital 

5. I uge 9 præsenteres præliminære data som skal indgå i årsrapporten på superbrugermødet 

6. I uge 11 sendes årsrapporten til kommentering hos superbrugerne. Svarfristen er 14 dage 

7. I uge 15 sendes årsrapporten til kommentering hos de faglige følgegrupper. Svarfristen er 14 dage 

8. I maj tilrettes årsrapporten af sekretariatet 

9. I uge 21 er den endelige årsrapport klar til godkendelse hos styregruppen 

10. I uge 22 godkendes årsrapporten til styregruppemødet og kan efter godkendelse fra Sundhedsdi-

rektørkredsen sendes ud til brugerne af RBGB, øvrige interesserede samt publiceres på RBGBs 

hjemmeside.  

11. Efter godkendelse af årsrapporten kan data overgives til Den Nationale Biobank (SSI) 
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Alle aktiviteter vil fremgå af RBGBs årshjul, som kan rekvireres af sekretariatet for RBGB eller findes på 

RBGBS hjemmeside.  

Vigtige datoer i forbindelse med årsrapporten: 

Måned Uge Aktivitet  Svarfrist Sekretariatets interne aktiviteter 

Januar 
1 

Udtræk fra RBGB modulet samt information 
om samtykker (DANBIO) modtages. Manglende 
samtykker og prøver fra forrige år efterregi-
streres  2 uger 

Udtræk på materialeantal, cpr-numre og 
samtykke (DANBIO) laves og sendes ud 
til de faglig følgegrupper.  

3 
Sidste frist for at efterregistrere prøver og 
samtykker for forrige år     

Februar 
5     

Bestille DANBIO-udtræk til årsrapport 
Det endelige udtræk til årsrapport forri-
ge år 

8     Årsrapport dataanalyse 

9 
Superbrugermøde, onsdag - præsentation af 
data til årsrapport  

  

Årsrapport skrives 

Marts 

10 Møde faglig følgegruppe DBB   Årsrapport skrives 

11 Årsrapport til kommentering - superbrugere 2 uger                                                                                                     

14     Tilretning af årsrapport 

April 

15 
Møde faglig følgegruppe DRB 
Kommentarer til årsrapport  2 uger   

16 Møde faglig følgegruppe DCB  
Kommentarer til årsrapport 2 uger   

19     Tilretning af årsrapport 

Maj 

20     Tilretning af årsrapport 

21     Årsrapport færdig 

22 
Styregruppemøde 
Godkendelse af årsrapport   

Overfør data fra årsrapporten til Den 
Nationale Biobank (SSI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

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

