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Instruks for håndtering af væv 

Regionernes Bio- og GenomBank 

 
 

Introduktion 

Følgende Instruks beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og håndteringen af væv til 

opbevaring i Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB). 

 

Praktisk procedure  
 

Udtagning af væv: 

• Dato og klokkeslæt for fjernelse af væv registreres på operationsstuen af operatør eller sy-

geplejerske 

• Fremsendelse af operationspræparater/biopsier til patologiafdelingen anbefales at foregå på 

is så hurtigt som muligt. Alternativt kan udtagning af væv til Regionernes Bio- og Genom-

Bank ske på operationsafdelingen, hvis lokale forhold nødvendiggør dette 

• Der udtages straks væv fra tumor og - hvis muligt - normalvæv til almindelig nedfrysning 

(tørt nedfrosset), til formalinfiksering med efterfølgende paraffinindstøbning, til montering i 

O.C.T. Tissue-Tek samt til behandling i RNAlater (figur 1) 

• Væv skal lynfryses hurtigst muligt efter udtagning fra patienten og optimalt indenfor 1 time, 

men også væv, der ikke kan nedfryses indenfor 1 time, medtages i indsamlingen 

• Afhængig af præparatets størrelse udtages optimalt tumor- og normalvævsstykker på 

10×10×10 mm til komplet standard fraktionssæt á 8 frosne fraktioner og 1 paraffinblok (i alt 

9 fraktioner/deltager, figur 1 og tabel 2). Såfremt tumorstørrelsen er lille i en af dimensio-

nerne, kan størrelsen tilpasses tilsvarende. Der udtages væv til Regionernes Bio- og Genom-

Bank, såfremt der er nok til blot en enkelt tumor fraktion 

• Såfremt der ikke er tumorvæv nok til alle 9 fraktioner, er prioriteringsrækkefølgen 1. almin-

delig nedfrysning (tørt nedfrosset), 2. paraffinindstøbt væv, 3. O.C.T. Tissue-Tek monteret 

væv, 4. RNAlater behandlet væv. Det enkelte biobankcenter afgør selv, om der i så fald ud-

tages til f.eks. 4 tørt eller til én af hver af ovennævnte fraktioner 

• Det normale væv kan være fra det parrede organ (uden tumor væv) eller kan være fra sam-

me tumorbærende organ med angivelse af afstand (cm) til tumor  

• Udtagning af væv til Regionernes Bio- og GenomBank må ikke forhindre optimal diagnostik. 

Skønnes dette at være tilfældet, undlades vævsudtagning helt eller delvist. Dette registreres 

i så fald i modulet som ”deltager uden materiale” og med oplysning om årsag i supplerende 

oplysninger 
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Håndtering af fraktioner: 

 

Almindelig nedfrysning (tørt nedfrosset):  

1. Nedfrysningsdato og klokkeslæt noteres  

2. Antal vævsstykker samt placering i biobankfryseren registreres  

3. Væv indfryses i rør ved anvendelse af tøris-afkølet isopentan (2-methyl butan) eller flydende 

kvælstof  

4. Transport af indfrosset væv til fryser skal ske på tøris 

 

Paraffinindstøbt væv: 

1. Dato og klokkeslæt for start og slut af formalinfiksering registreres  

2. Fikseringstiden anbefales at være 24 timer, maksimalt 48 timer 

3. For nogle tumortyper kan det anbefales altid at lave paraffinblok trods sparsom materiale-

mængde 

4. Udtaget tumor og normalvæv verificeres efterfølgende i registreringsmodulet ud fra et H&E 

farvet vævssnit af det paraffinindstøbte væv  

5. Såfremt der kun findes nedfrosne materialer, verificeres vævet ud fra H&E farvet diagnostisk 

nabosnit til materialet udtaget til Regionernes Bio- og GenomBank 

 

O.C.T. Tissue-Tek monteret væv:  

1. Dato og klokkeslæt for montering af væv i O.C.T. Tissue-Tek noteres  

2. Væv monteres enten direkte i O.C.T. Tissue-Tek i specialrør eller monteres i O.C.T. Tissue-Tek 

i folieforme, der efterfølgende placeres i mikrorør (se RBGB utensilieliste) 

For begge metoder anvendes tørisafkølet isopentan (2-methyl butan, bilag 1) eller flydende 

kvælstof til indfrysning  

3. Transport af monteret væv til opbevaring i -80 °C fryser, skal foregå på tøris  

4. Antal vævsstykker samt placering i biobankfryser registreres 

 

Væv til senere RNA analyse:  

1. Dato og klokkeslæt for start og slut af behandling i RNAlater registreres 

2. De enkelte vævsstykker placeres straks i rør indeholdende ½ ml RNAlater, og henstilles mi-

nimum et døgn/maksimum 2 uger ved 4 °C  

3. Det anbefales at RNAlater bufferen afpipetteres fra røret før det RNAlater behandlede væv 

nedfryses. Men det er også tilladt at lade RNAlater bufferen blive i røret. Den præcise pro-

cedure aftales lokalt 

4. Datoer og klokkeslæt, antal vævsstykker samt placering i biobankfryser registreres i registre-

ringsmodulet 
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Opbevaring 

• Vævsprøver (tørt nedfrosset, O.C.T. Tissue-Tek monteret og RNAlater behandlet) opbevares i 

-80 °C fryser i bokse i nummererede racks 

• Fryser, racks og bokse mærkes med etiketter udskrevet fra Regionernes Bio- og Genom-

Banks registreringsmodul (tabel 1) 

• Frysere tilkobles alarm for temperaturstigning og der skal foreligge en instruks for aktion ved 

driftsstop. Det anbefales endvidere at udarbejde instruks for manuel overvågning af frysere, 

samt at tilslutte frysere et system for enten temperatur logning, hvor den absolutte tempe-

ratur hen over døgnet fremgår, eller et system hvor evt. afvigelser udover fastsatte grænse-

værdier kan ses.  

• Fyldte vanddunke placeret i en halvtom fryser kan forsinke optøning af prøver i tilfælde af 

driftsstop 

• En tom -80 C reservefryser skal være til rådighed til brug ved driftsstop; reservefryseren an-

befales at være afkølet 

• Paraffinindstøbte klodser mærket med forkortelse for specifik biobank i Regionernes Bio- og 

GenomBank f.eks. Dansk CancerBiobank (DCB), opbevares sammen med afdelingens rutine 

paraffinindstøbte væv 

• H&E farvede snit, anvendt til verifikation, mærkes jvnf.ovenstående, gemmes og opbevares 

sammen med afdelingens øvrige snit udtaget til diagnostisk brug 

 

Anbefaling til laboratoriet: 

• Det anbefales at bruge handsker ved håndtering af vævsmateriale i laboratoriet 

• Gemmeglas bør være forsynet med tætsluttende skruelåg med gummi O-ring. De anbefale-

de mikrorør og skruelåg er certificeret fri for DNaser, RNaser og humant DNA 

• Se Regionernes Bio- og Genom Banks utensilieliste for vejledende indkøbsinformationer  
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Figur 1. Vævsprøver Regionernes Bio- og GenomBank 
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Vævsfraktioner i Regionernes Bio- og GenomBank 

Tabel 1. Etiketter til fryser 

Fryser Rack Boks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påsættes bund og låg (2 etiketter 

udskrives automatisk) 

 

Tabel 2. Klargøring af 8 rør + 1 kapsel for hvert fuldt fraktionssæt af tumor- og normalvæv pr. deltager. 

Fraktion Antal Etiket eksempel Oplysninger på etiket 

Almindelig nedfrysning (tørt) 4 

 

Patologisystem rekv.nr. 

afdelingskode, materiale- og fraktions-

nummer  

biobankcenter  

formodet primært organ 

fraktionstype 

2D kode med biobank prøvenummer 

Paraffin indstøbt væv 1 

O.C.T. Tissue-Tek monteret væv 2 

RNAlater behandlet væv 2 
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Bilag 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 9132/3868 9812 (i tidsrummet kl. 10-12). E-mail: RBGB.sekretariat.herlev-og-gentofte-
hospital@regionh.dk 
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