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December, 2019 

 
 

Kære alle med relation til Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) 
Med denne julehilsen vil vi sige tak for et godt og spændende 2019, glædelig jul og godt nytår! Tak for jeres 

indsats med håndtering og registrering af de mange prøver og de tilhørende kliniske data. Vi håber at disse 

prøver vil komme patienterne til gavn i deres nuværende og/eller fremtidige behandling eller at de gennem 

forskningen kan skabe mulighed for endnu mere personlig medicin i det danske sundhedsvæsen. Tak for jeres 

indsats! 

 

Ny formand for faglig følgegruppe i Dansk ReumaBiobank søges 
Den nuværende formand for faglig følgegruppe i Dansk ReumaBiobank (DRB), Merete Hetland, har efter 

mange år i DRBs ledelse valgt at gå af for at hellige sig andre opgaver. Merete tog oprindeligt initiativet til DRB 

og har gået i spidsen ifm. etableringen af biobanken. Vi siger tak for den store indsats Merete har lagt ifm. 

dette arbejde. Dansk ReumaBiobank er nu 5 år senere en velfungerende national biobank i vækst.  

 

I forbindelse med at Merete træder af som formand, søger vi derfor en ny formand for faglig følgegruppe i 

DRB. Opslaget kan læses her og på vores hjemmeside under nyheder: http://rbgb.dk/. Alle interesserede er 

velkomne til at ansøge. 

 

Opslag: Ny formand for faglig følgegruppe i Dansk ReumaBiobank søges 

Ansøgningsfrist: 1. feb. 2020 

 

Efter at have været med i ledelsen af Dansk ReumaBiobank (DRB) siden starten, ønsker Merete Lund Hetland 

at træde tilbage som formand for den faglige følgegruppe i DRB, for at kunne hellige sig andre opgaver. Der 

søges derfor en ny formand for gruppen.  

 

Den primære opgave for formanden for den faglige følgegruppe er at lede gruppen og repræsentere grup-

pen til møder i Fagligt Råd og dermed bidrage til at sikre forankring i det faglige miljø samt harmonisering på 

tværs af biobankerne i Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB). 

Som ny formand ønskes en person med dokumenteret forskningsinteresse for biomarkører inden for det 

reumatologiske speciale og med interesse for biobanker, fortrinsvis en speciallæge i reumatologi.  

 

For at sikre en bred faglig og geografisk opbakning, behandles alle ansøgninger af et udvalg under den faglige 

følgegruppe for DRB. Det tilstræbes, at der indgår en person fra hver region i dette udvalg. Udvalget priorite-

rer de ansøgende kandidater. Blandt de prioriterede kandidater udpeger Danske Regioner den nye formand. 

http://rbgb.dk/
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Når den nye formand er udpeget, får vedkommende besked fra sekretariatet for RBGB, og det annonceres 

derpå i den faglige følgegruppe samt via RBGBs hjemmeside og nyhedsbrev samt den tilkoblede kliniske kva-

litetsdatabase.  

 

Interesserede kandidater bedes sende en kort motiveret ansøgning til sekretariatet for RBGB (RBGB.sekreta-

riat.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk). Ansøgningsfristen er d. 1. feb. 2020. Spørgsmål vedr. for-

mandsposten kan rettes til leder af RBGB, Estrid Høgdall, tlf. 38689132, e-mail: estrid.hoegdall@regionh.dk 

eller til den nuværende formand for DRBs faglige følgegruppe, Merete Lund Hetland, tlf. 40295050, me-

rete.hetland@dadlnet.dk. 

 

Husk udtræk til årsrapport for 2019 
Husk at vi trækker data til årsrapporten for 2019 mandag d. 27. januar, 2020. Alle prøver bedes derfor være 

færdigregistreret i registreringsmodulet for RBGB inden denne dato, hvis de skal inkluderes i årsrapporten. 

 

Rigtig glædelig jul, godt nytår og tak for jeres indsats i 2019, 

 

Med venlig hilsen 

 

Alberte, Douglas, Astrid, Tina og Estrid 

Sekretariatet for Regionernes Bio- og GenomBank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oplysninger om Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) kan fås ved henvendelse til: 
Sekretariatet for Regionernes Bio- og GenomBank, Afdeling for Patologi, Herlev Hospital, Borgmester Ib Juuls Vej 73, Opgang 7, 4. 
etage, L5, 2730 Herlev. Tlf. (+45): 3868 9812/3868 9132 (i tidsrummet kl. 10-12). E-mail: RBGB.sekretariat.herlev-og-gentofte-hospi-
tal@regionh.dk 
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