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Vejledning til ansøgning om udlevering af data og materiale 

Regionernes Bio- og GenomBank 
 

 

Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) er en landsdækkende biobank indeholdende biologisk materiale 

fra patienter som har været i udredning og/eller behandling i det danske hospitalsvæsen. Desuden inde-

holder RBGB data vedrørende beholdning, håndtering og opbevaring af det biologiske materiale, evt. pri-

mært organ samt verifikationsoplysninger relateret til diagnosen. Alle kan forespørge på materialebehold-

ningen i RBGB.  

 

Et udtræk med data fra RBGB kan enten fås som svar på en forespørgsel eller i forbindelse med en udleve-

ring af materiale. Ved en forespørgsel gives overordnede data i anonymiseret form, såsom oplysninger om 

antal materialer med en specifik diagnose eller formodet primært organ, materialetype (blod, væv, knog-

lemarv, urin) og fraktionstype (f.eks. antal serum, buffy coat, væv behandlet i RNAlater, tørt nedfrosset 

materiale), antal prøver indsamlet af landets forskellige biobankcentre og oplysning om antal materialer 

med projekttilknytning. Ved en udlevering af materiale vil et udtræk ud over forespørgselsinformationer 

kunne indeholde personhenførbare data og registreringsspecifikke data (specifik projekttilknytning og kon-

taktperson, indsamlende afdeling, dato/tid for prøvetagning, indfrysning, evt. øvrig historik, mikroskopi-

nummer, antal timer i fiksativ samt evt. andre data). Det tager normalt 2-3 uger at få et udtræk. Et udtræk 

er uden beregning. Omkostningerne ved udlevering af materiale aftales individuelt (jf. vejledende håndte-

ringsomkostninger). For projekter hvortil indsamling af biologisk materiale varetages af RBGB og foregår 

prospektivt er udlevering af materiale indsamlet i regi af projektet gratis. 

 

Ved ønske om begge typer udtræk fremsendes ansøgningsskemaet til sekretariatet for Regionernes Bio- og 

GenomBank. Ved en forespørgsel på overordnede data udfyldes boks 1 og 2. Ved en udlevering af materia-

le og tilhørende data, udfyldes boks 1 og 3 og der bedes vedlagt et resume af projektet (maks. 1 A4 side). 

Ansøgningsskemaet anvendes både til regionale og nationale forespørgsler. Ved regionale henvendelser 

sender sekretariatet ansøgningsskemaet videre til den relevante centerprojektleder.  

 

Bestemmelser for anvendelse af materialer, Princippapir for RBGB, vejledende håndteringsomkostninger 
og skema til ansøgning om udtræk/udlevering findes på hjemmesiden under punktet ”for fagfolk”: 
http://cancerbiobank.dk/da/forfagfolk 
 

Ansøgning mailes til: 

Leder af Regionernes Bio- og GenomBanksekretariat 

Estrid Høgdall 

Patologiafdelingen 

Herlev Hospital 

E-mail: RBGB.sekretariat.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk - Tlf: 3868 9132 
 
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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