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Ansøgning om udlevering af data og materiale 

Regionernes Bio- og GenomBank 
 

 

Udleveret materiale må kun anvendes hvortil det er godkendt i aftalen med Regionernes Bio- og Genom-

Bank (RBGB) iht. projektbeskrivelsen. Det udleverede materiale kan ikke videregives til andre uden tilladel-

se fra Datatilsynet og fra RBGB. Evt. overskydende materiale returneres eller destrueres efter aftale med 

RBGB. 

 

Ved publicering af resultater opnået ved anvendelse af informationer/materiale fra RBGB skal brugere af 

data og materiale altid som minimum i ”Acknowledgements” skrive: 

Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) takkes for biologisk materiale og for data om håndtering og 

opbevaring 

The Bio- and GenomeBank Denmark is acknowledged for biological material and for data regarding han-

dling and storage.  

 

1. GENERELLE INFORMATIONER 

Ansøgers navn (projektansvarlig)       

Ansøgers postadresse       

Ansøgers telefonnummer       

Ansøgers e-mail       

Titel på projektet       

Resume af projektet (maks. 1 A4 side) - evt. vedlagt       

Projekttype – metode/klinisk       

Navn på Biobank som ansøges       

Forespørgselstype – national/center/afd.       

Navn på relevante ressourcepersoner  

tilknyttet projektet 

      

 

2. FORESPØRGSEL OM OVERORDNEDE DATA (ANONYMISERET) 

Ønskede informationer:  

F.eks. antal materialer med en specifik diagno-

se/formodet primært organ, materialetype (blod, 

væv, knoglemarv, urin) og fraktionstype (f.eks. antal 

serum, buffy coat, væv behandlet i RNAlater, tørt 

nedfrosset materiale), antal prøver indsamlet på de 

forskellige biobankcentre og oplysning om antal 

materialer med projekttilknytning. 
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3. UDLEVERING AF DATA OG MATERIALE (PROJEKTER GODKENDT AF VEK- OG DATATILSYNET) 

Ønskede informationer:  

Ud over forespørgselsinformationer kan udtrækket 

indeholde personhenførbare data og registrerings-

specifikke data (f.eks. specifik projekttilknytning og 

kontaktperson, indsamlende afd., dato/tid for prø-

vetagning, indfrysning, evt. øvrig historik, mikro-

skopinummer, antal timer i fiksativ).  

      

Antal ønskede prøver       

Analyseinformationer  

(navn på analyse(r), teknologi for analyse) 

      

Materialebehov for analyser (serum, antal snit etc.)       

Tilsagn fra projektansvarlig vedlagt (ja/nej) -  

ved anmodning om udlevering af materiale reserve-

ret til et andet projekt 

      

Forsendelsesmetode for materiale  

(intern transport, personlig afhentning, andet) 

Dækning af transportudgifter 

      

Kilder til kliniske data beskrives  

(f.eks. udtræk fra relevant DMCG) 

      

Godkendelse fra Datatilsynet (dato, nummer)        

Godkendelse fra Videnskabsetisk Komité  

(dato, nummer) 

      

EAN nummer samt ansvarlig for konto       

 

Ansøgningsskemaet mailes til: 

Leder af Regionernes Bio- og GenomBankssekretariat 

Estrid Høgdall 

Patologiafdelingen 

Herlev Hospital 

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

  

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

Vævsanvendelsesregisteret:  

Kontrolleret i VAR (ja/nej) – ved udlevering af mate-

riale uden projektreservation 

      

Behandlet i regionalt biobankudvalg - dato       

Tilsagn fra projektansvarlig – ved materiale reserve-

ret til andet projekt 

      

Hvad er udleveret       

Dato for udlevering       

Udleveret af       

Kopi til Regionernes Biobanksekretariat - dato       

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