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Nationale indikatorer til måling af indsamling og kvalitet af biologisk materiale i  

Regionernes Bio- og GenomBank 
UDKAST 

 

Formål: 

Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) er et nationalt tiltag. Infrastrukturen i RBGB skal bidrage til opti-

mal og ensartet indsamling af biologisk materiale fra personer (donorer/patienter). Det biologiske materia-

le, som for hovedparten vil være blodprøver og vævsprøver, skal bidrage til tidlig opsporing af sygdom samt 

forbedret diagnostik og behandling af sygdomme. Målet er at løfte/bevare forudsætningerne for dansk 

forskning til højeste internationale niveau. Denne målsætning ønskes vurderet i form af effekt-, proces- og 

strukturindikatorer beskrevet i nedenstående skema. Indikatorerne er for størsteparten fælles for alle bio-

banker i RBGB, hvis ikke er dette præciseret i skemaet. Uddybende specifikationer, forklaringer samt argu-

mentation for hver indikator er anført efter oversigtsskemaet.  

 

Listen med indikatorer revideres på den faglige følgegruppes møder om efteråret i ulige år 
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Nr. Indikatorområde Indikatorbeskrivelse Standard Datakilder Rapporterings- 

niveau 

1. 

 

 

Håndtering 

(procesmål) 

1A. Andel af biologisk materiale med tildelt fryser-

plads 

  

A. >95 % 

 

Registreringsmodul 

for RBGB 

Nationalt  

Centerafd. 

Lokal afd. 

2. Prøvekvalitet 

(procesmål) 

2A. Andel af biologisk materiale, der overholder 

den anbefalede processeringstid 

A. >90 % 

 

Registreringsmodul 

for RBGB 

 

3. Dækningsgrad 

(effektmål) 

3A. Dækningsgrad for blod per patient (hele frakti-

onssæt) 

3B. Dækningsgrad for væv per patient (hele frakti-

onssæt) 

3C. Dækningsgrad for hæmatologiske knoglemarv 

og blodprøver (hele fraktionssæt) 

 

A. >90 % 

B. >50 % 

C. >90% 

Registreringsmodul 

for RBGB 

Nationalt  

Centerafd. 

Lokal afd. 

4. 

 

 

Komplethed 

(strukturmål) 

4A. Andel af biologisk materiale med korresponde-

rende blod- og vævsprøver (DCB) 

4B. Andel af biologisk materiale, der er færdigregi-

strerede  

A. >50 % 

B. >95 % 

Registreringsmodul 

for RBGB  

Nationalt  

Centerafd. 

Lokal afd. 

5. Opfølgende diagno-

stik 

(effektmål) 

5A. Antal materialer/fraktioner til opfølgende diag-

nostik 

 Registreringsmodul 

for RBGB 

 

6. Forskning 

(effektmål) 

6A. Andel af prøver/CPR numre, der er udleveret til 

forskningsprojekter 

6B. Andel af ansøgninger om udlevering af materia-

le (retrospektiv forskning), der godkendes inden for 

den anbefalede frist.  

A.>5 % 

B. >90% 

C. >90 % 

D. >90 % 

 

Registreringsmodul 

for RBGB 

Nationalt  

Centerafd. 

Lokalafdeling 
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6C. Andel af retrospektivt indsamlet materiale til 

forskning, der udleveres inden for den anbefalede 

frist.  

6D. Andel af projektreserveret materiale til forsk-

ning, der udleveres inden for den anbefalede frist. 

7. Samhørende klini-

ske da-

ta/fænotypedata 

(effektmål) 

7A. Andel af prøver, der er registreret i databaser 

med tilhørende kliniske oplysninger samt fænoty-

pedata 

A. >80% Registreringsmodul 

for RBGB samt data-

baser med tilhørende 

kliniske oplysninger 

koblet til materiale 

indsamlet i RBGB 

Nationalt  

Centerafd. 

Lokal afd. 

 

8. Vidensspredning 

(effektmål) 

8A. Forskere: Status samt antal manuskripter i peer 

reviewed tidsskrifter 

8B. RBGB sekretariat: Nyhedsbreve/årsrapport, 

artikler, dataoverførsel til SSI 

A. Samme antal eller 

stigning i forhold til 

tidligere år 

B. Fastholdelse af 

informationsniveau  

Kontaktpersoner for 

projekterne i RBGB, 

projektlederne, Klini-

ske kontaktpersoner, 

RBGB 

Nationalt  
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Specifikationer: 

 

Indikator 1. Håndtering 

1A. Andel af biologiske materialer tildelt fryserplads 

I biobanksmodulet opkobles det biologiske materiale til en fryserplacering. Indikatoren måles som den pro-

centdel, der er tildelt fryserplacering, hvilket er en forudsætning for udlevering og dermed brug i forsk-

ning/diagnostisk udredning. 

 

Indikator 2. Prøvekvalitet 

2A. Andel af biologisk materiale, der overholder den anbefalede processeringstid 

Af hensyn til materialets kvalitet for forskning bør processeringstiden være så kort som mulig. For blodfrak-

tioner ikke over 3 timer. For ledvæske ikke over 4 timer. For vævsfraktioner (tørt nedfrosset og O.C.T.) og 

ascites ikke over 1 time. RNAlater behandlet væv har en behandling før frysning og processeringstiden er 

derfor længere. TEMPUS/PAXGene blodprøver har en nedfrysningsproces før endelig frysning, og vil derfor 

ligeledes have en længere processeringstid. Formalinfikseret og paraffinindstøbt væv fikseres før indstøb-

ning, hvorfor der for dette vævsmateriale vil være en længere processeringstid. Hæmatologiske materialer 

har en længere process og processeringstiden er derfor længere og beskrives som antal (%) processeret <12 

timer, mellem 12 og 24 timer samt over 24 timer. Indikatoren beskrives for det biologiske materiale ved 

tiderne 1 time (væv og ascites), <3 timer, 3-7 timer, 7-12 timer, 12-24 timer samt mere end 24 timer. Indi-

katoren måles som den procentdel, der overholder denne frist ved 1 time (væv) og 3 timer (blod) fraset de 

ovenstående undtagelser. 

 

Indikator 3. Dækningsgrad 

3A. Dækningsgrad for blod per patient 

Ved nedfrysning bør det tilstræbes, at der nedfryses et ”helt” standardsæt som beskrevet i anbefaling for 

håndtering af blod til RBGB. Indikatoren måles som procentdelen af nedfrosne fraktioner i forhold til stan-

dardsættet. Indikatoren beskrives således, at det fremgår, om de beskrevne antal fraktioner samt typer 

(serum, plasma, fuldblod, buffy-coat) indsamles. Dækningsgrad >90 % (overordnet). 

3B. Dækningsgrad for væv per patient 

Ved nedfrysning bør det tilstræbes at der nedfryses et ”helt” standardsæt som beskrevet i anbefaling for 

håndtering af væv til RBGB. Da der er stor forskel på størrelsen af tumorer beskrives indikatoren både som 

et overordnet resultat samt fordelt på formodet organ. Indikatoren beskrives således, at det fremgår, om 

de beskrevne antal fraktioner samt typer (tørt nedfrosset, O.C.T. indstøbt, RNAlater behandlet samt forma-

linfikseret og paraffinindstøbt væv) indsamles. Indikatoren måles som procentdelen af nedfrosne fraktioner 

i forhold til standardsættet. Dækningsgrad >50 % (overordnet). 

3C. Dækningsgrad for hæmatologisk knoglemarv- og blod per patient 

Ved nedfrysning bør det tilstræbes at der nedfryses et ”helt” standardsæt som beskrevet i anbefaling for 

håndtering af hæmatologisk knoglemarv og hæmatologisk blod til RBGB. Indikatoren beskrives således, at 

det fremgår, om de beskrevne antal fraktioner samt typer  

(Blod: plasma, buffy coat, serum, mononukleære celler; Knoglemarv: plasma, mononukleære celler) ind-

samles. Indikatoren måles som procentdelen af nedfrosne fraktioner i forhold til standardsættet. Dæk-

ningsgrad >90 % (overordnet). 
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Indikator 4. Komplethed 

4A. Andel af biologisk materiale med korresponderende blod- og vævsprøver 

I Dansk CancerBiobank (DCB) registreres det, om blod- og vævsmateriale er korresponderende. For at sikre 

optimalt materiale for forskning bør de fleste materialer være korresponderende. Da der erfaringsmæssigt 

nedfryses flere blodprøver end vævsprøver, måles parameteren som procentdelen af vævsprøver med 

korresponderende blodprøve. Indikatoren præsenteres med data for korresponderende prøver indenfor 14 

dage, 28 dage og mere end 28 dage. Standard gælder for data ved 14 dage. 

4B. Andel af biologisk materiale, der er færdigregistrerede 

Databasen er ikke komplet før alle materialer er færdigregistrerede. Indikatoren måles som procent færdig-

registrerede af totalt antal. Data præsenteres for alle biologiske materialer indsamlet i regi af RBGB, da en 

fryserplads er forudsætning for let tilgang til prøver og dermed brug i kommende projekter ligesom infor-

mation vedrørende diagnosekoder og tilkoblet klinisk database sikrer materialet brugbarhed. 

 

Indikator 5. Anvendelse – opfølgende diagnostik 

5A. Antal materialer/fraktioner udleveret til opfølgende diagnostik  

Det endelige mål for RBGB er anvendelse til forskning, men hvis materialer indsamlet i RBGB skal anvendes 

til diagnostik har det første prioritet. Da der i RBGB indsamles mange forskellige materialetyper, for at sikre 

brug af materiale til fremtidens analyser, kan der være materiale som er optimalt til opfølgende diagno-

stik/genetisk udredning. Der bør derfor følges i hvor stort omfang prøver udleveres til det formål. Indikato-

ren beskriver materialetype, antal materialer/ antal fraktioner samt afdeling, som har rekvireret prøven. 

Indikatoren måles som procentdelen af udleverede CPR-numre af totale antal i biobanken.  

 

Indikator 6. Forskning 

6A. Andel af prøver/CPR numre, der er udleveret til forskningsprojekter 

I RBGB indsamles materiale egnet til forskning. Målet er, at en stor del af materialet anvendes, således at 

ny viden kan erhverves med henblik på grundlæggende kendskab til sygdommens opståen, sygdomsspo-

ring, sygdomsdiagnostik og behandlingsmuligheder. Indikatoren beskrives som antal nye projekter, hvor 

RBGB varetager indsamling, da disse på sigt har potentiale for brug. Antal prøver/CPR numre udleveret til 

disse projekter (prospektive) samt til projekter, som udnytter retrospektivt indsamlet materiale, dvs. pro-

jekter som ikke har etableret et løbende samarbejde i indsamlingsperioden beskrives. For alle indsamlede 

materialer beskrives desuden grad af samtykke.  Desuden beskrives om projekterne, der får udlevering, har 

godkendelse fra Videnskabs Etisk Komite, eller om der udleveres fuldt anonymiserede prøver.  

6B. Andel af ansøgninger om udlevering af materiale (retrospektiv forskning), der godkendes inden for 

den anbefalede frist. 

Der tilstræbes hurtig ekspedition af forskningsprojekter, hvor der ansøges om allerede indsamlet materiale. 

Da nogle ansøgninger skal behandles i lokale biobanksudvalg, sættes en frist på 2 måneder. Indikatoren 

måles som den procentdel, der overholder denne frist. 

6C. Andel af retrospektivt indsamlet materiale til forskning, der udleveres inden for den anbefalede frist. 

Først når udlevering til et forskningsprojekt er godkendt, kan materiale udleveres. Indikatoren er inddelt 

efter hvor mange prøver, der skal udleveres, da et stort antal kan kræve større planlægning. For udlevering 

af op til 1000 hele fraktioner sættes en frist på 1 måned, uafhængig af om materialet udleveres fra afdeling, 

center, regionalt eller nationalt. Indikatoren måles som den procentdel, der overholder denne frist. 
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For udlevering af mere end 1000 fraktioner er der ikke fastsat en standard da tiden vil afhænge af komplek-

sitet og derfor skal aftales individuelt. 

6D. Andel af projektreserveret materiale til forskning, der udleveres inden for den anbefalede frist.  

Prospektive forskningsprojekter oprettet i RBGB får løbende materiale reserveret i henhold til projektets 

behov. Prøverne kan derfor udleveres uden yderligere godkendelser. Indikatoren er inddelt efter hvor 

mange prøver, der skal udleveres, da et stort antal kan kræve større planlægning. For udlevering af op til 

1000 fraktioner sættes en frist på 1 måned uafhængig af om materiale udleveres fra afdeling, center, regio-

nalt eller nationalt. Indikatoren måles som den procentdel, der overholder denne frist. 

For udlevering af mere end 1000 fraktioner er der ikke fastsat en standard da tiden vil afhænge af komplek-

sitet og derfor skal aftales individuelt.  

 

Indikator 7. Samhørende kliniske data/fænotypedata 

7A. Andel af prøver, der er registreret i databaser med tilhørende kliniske oplysninger 

Muligheden for optimal anvendelse af materiale indsamlet i RBGB er først til stede, når der kan kobles klini-

ske/fænotype data til materialet. Der sammenkøres med databaser i kompetencecentrene (f.eks. DMCGer-

nes databaser, DANBIO) med henblik på at måle muligheden for informationer via de klinisk indberettede 

data. For raske personer vil kobling til fænotypedata i form af udfyldte og registrerede spørgeskemaer blive 

anvendt. Der vil som minimum være en beskrivelse af fordeling på alder og køn. 

 

Indikator 8. Vidensspredning 

8A. Forskere: Status samt antal manuskripter i peer reviewed tidsskrifter 

RBGB har til mål at sikre optimalt biologisk materiale til forskning. Succes vil være brug af materiale, som 

resulterer i publicerede forskningsresultater, som kan bidrage til beslutninger af betydning for kommende 

patienter eller i forbindelse med mulige screeningsmodaliteter. Indikatoren beskrives baseret på tilbage-

meldinger fra de kliniske projektledere, kontaktpersonerne for de forskningsprojekter, som prospektivt 

indsamler samt fra ansvarlig kontaktperson for projekter, som har fået udleveret materiale. Indikatoren 

skønnes opfyldt, hvis der ses en stigning i forhold til tidligere år. 

8B. Nyhedsbreve/årsrapport, artikler, dataoverførsel til SSI 

RBGB sekretariat udgiver nyhedsbreve og årsrapport samt artikler knyttet til RBGB overordnet.  

Indikatoren beskrives på basis af antal nyhedsbreve og skal som minimum fastholdes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

