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Oversigt over vejledende håndteringsomkostninger 

Regionernes Bio- og GenomBank  
 

De anførte priser er vejledende for én prøve og er baseret på manuel oprensning ved anvendelse af filter-

baserede kommercielt tilgængelige kits. Der kan være forskelle på oprensningssystemer centrene imellem. 

Forsendelse af fremfundne prøver betales af modtager med mindre andet er aftalt. Projekter der indsamler 

prospektivt i RBGB, har én gratis udlevering til rådighed. Øvrige udleveringer afregnes individuelt, evt. med 

udgangspunkt i nedenstående vejledende pris. Generelt udleveres materiale hurtigst muligt eller indenfor 1 

måned efter rekvisition, dvs. fra alle detaljer vedr. materialet oplyses, til udlevering foreligger. Dog kan det 

ved projekter af større omfang tage længere tid. Som udgangspunkt vil nukleinsyrer blive oprenset fra 3‐20 

vævssnit, antal vævssnit afhænger af antal tumorceller i aktuelle væv vurderet på basis af et H&E snit. Ved 

oprensning af flere end 12 prøver aftales individuel pris. For yderligere oplysninger kan RBGB sekretariat 

kontaktes. 

 

Udlevering af materiale omfatter både udsøgning i modulet, fremfinding af prøven samt udlevering i modu-

let. Prisen er gældende per materiale (prøve), uanset antallet af fraktioner der udleveres, da fraktionerne 

typisk vil være placeret sammen. Udlevering af prøver til klinisk diagnostik eller genetisk udredning, her-

iblandt prøver til kliniske interventions forsøg, er gratis. 

 

 Vejledende pris/stk., (DKK) Kit# 

UDLEVERING AF MATERIALE (VÆV/BLOD)   

Udlevering pr. materiale* (uanset antal fraktioner fra pågældende 

materiale) 
200  

INDSAMLING UDOVER STANDARDSÆT   

ctDNA blodprøve sæt (eksempel): 
 
1x9 ml tørglas eller serum-gel rør 

- 2x2 ml serum 

4x9 ml EDTA rør 
- 1x1,5 ml Fuldblod 
- 1xBuffycoat 

- 8x2 ml plasma (alternativt 3x5,3 ml plasma i 9 ml rør) 

50  

Anden indsamling udover standard sæt aftales individuelt   

OPRENSNING - VÆV   

Indstøbning af vævsmateriale 60  

Skæring af væv (Tissue-Tek/paraffin):  

- første 3 snit fra ét og samme materiale 

- efterfølgende snit samme materiale 

 

50 

10 

 

Farvning på glas (rutine/special) 50  
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Immunfarvning (rutine på afdeling) 150  

Optimering af antistof 
Aftales individuelt afhængig 

af tidsforbrug 
 

Fremstilling af Tissue Micro Array (TMA) 
Aftales individuelt afhængig 

af tidsforbrug 
 

Skæring af TMA: 

- første snit 

- efterfølgende snit 

 

100 

50 

 

Nukleinsyrer – inkl. koncentration og kvalitet (OD/RIN)   

DNA oprensning  60 51306 

DNA oprensning HMW archive quality  40 158667 

RNA oprensning total RNA 140 
74106 

79254 

RNA oprensning total RNA større end 18 nt. Inklusiv mikroRNA 145 217004 

RNA oprensning, total RNA og mikroRNA i separate fraktioner  210 
217004 

74204 

Samlet pakke:  

DNA, RNA, mikroRNA i separate fraktioner, inklusiv H&E snit  

 

400 

51306 

74106 

74004 

RNA koncentration og kvalitet (OD/RIN) 60  

OPRENSNING - BLOD   

Udportionering i mindre volumina inklusiv registrering og frys 35  

Nukleinsyrer – inkl. koncentration og kvalitet (OD/RIN)   

DNA oprensning fra mindre end 0,2 ml 60 51306 

DNA oprensning fra 0,3- 2 ml 80 51185 

RNA oprensning fra PAXgene/TEMPUS rør 180 762174 

ctDNA oprensning fra plasma Fra 80 55114 

*: Udgifter til forsendelse aftales individuelt.  

# Kat. No. På kit fra Qiagen ‐ se www.qiagen.com;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-hospi-
tal@regionh.dk 
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