
 

    
 

1 
 

NOTAT 

12-02-2019 

EMN-2018-01414 

1251550 

Laura  Winther 

 

 

Udviklingsplan for Regionernes Bio- og 

GenomBank (RBGB) 
RBGBs funktion i forhold til at understøtte mere brug af personlig medicin i sundhedsvæsenet 

 

Forord 

 

Danmark har unikke muligheder for at skræddersy behandlingsforløb til den enkelte patients 

karakteristika og individuelle behov. Denne udvikling er allerede godt i gang, men rummer 

også et betydeligt udviklingspotentiale. 

Formålet med denne udviklingsrapport er at pege på et af de spor, som vores sundhedsvæsen 

kan tage, for at sikre, at vi hele tiden er med up-front på personlig medicin-feltet. Vi vil gå 

skridtet videre fra præcisionsmedicin, til behandlinger, som er unikt tilpasset den enkelte 

persons profil. Og vi er et af de lande, der har nogle gode forudsætninger allerede. 

Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) er regionernes fælles blod- og vævsbank, der 

indsamler, registrerer, opbevarer og udleverer patienternes biologiske materiale til brug for 

patientens diagnostik og behandling. Materialet bruges også til forskning efter samtykke, 

videnskabsetisk behandling mv.  

Internationalt ses tendensen, at biologisk materiale desværre ikke bruges nok. Her er RBGB 

dog godt med, med en udleveringsprocent på i gennemsnit 15 procent på tværs af bankerne. 

Men også RBGB mangler at udnytte rammerne fuldt ud ved at skabe den optimale 

infrastruktur for Personlig Medicin. I rapporten får visionerne frit løb i forhold til, hvordan 

dette felt kan udvikles.  Hvor vi med fordel kan nytænke allerede i dag for at kunne gribe de 

muligheder, som ny teknologi byder os i morgen.  

Danskerne har store forventninger til sundhedsvæsenet og til, at de får den bedst mulige 

behandling.  
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Regionerne har både et ansvar i forhold til at udvikle sundhedsvæsenet på baggrund af brug af 

data og i forhold til at sikre selvbestemmelse og privathed. Regionerne har derfor et ansvar 

for at stille den bedste og sikrest mulige infrastruktur til rådighed i klinikken og for 

forskningen, så personlig medicin udbredes. En del af den infrastruktur handler om en sikker, 

fortrolig og nem brug af patienternes biologiske materiale. Både til egen diagnostik – men 

også til at skabe et fundamentet for fremtidens behandling. 

 

På baggrund af blandt andet hvidbogen Personlig Medicin og individualiseret behandling 

(2015), erfaringerne fra det to-årige projekt PROCRIN (Program for Clinical Research 

Infrastructure), samt Danske Regioner og Regeringens nationale strategi for Personlig Medicin 

2017-2020 er regionerne nu klar med en udviklingsplan for RBGB. 

 

Der lægges op til to forskellige modeller. Den første model er en ambitiøs plan, 

som kræver ekstra midler til regionerne for at kunne blive gennemført. Den 

anden er, hvad der kan være realistisk inden for nuværende budgetter.  
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Arbejdsgruppen for udviklingsrapporten af Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) 

lægger op til en ambitiøs indsats på biobankområdet. 

 

Målgruppen for rapporten er klinikere og andet sundhedspersonale, forskere, 

såvel privat som offentligt, nationalt som internationalt.  

 

Danmark er unik på verdensplan med national registrering i registeret for RBGB, som dækker 

information om landsdækkende biobanker med indsamling af biologisk materiale via 

infrastrukturen i RBGB. Formålet med RBGB er at indsamle diagnostisk materiale til patientens 

nuværende og fremtidige behandling, samt at skabe en infrastruktur, som sikrer biologisk 

materiale til fremtidig forskning.  

 

En forudsætning for at personlig medicin kan udvides/indføres inden for eksisterende/nye 

sygdomsområder er at de data, som er indsamlet i RBGB, kan imødekomme de løbende behov 

til personlig medicin. RBGB kan hjælpe med til at optimere betingelserne for translationel 

forskning. Forskning hvor vi omsætter vores forskningsviden til konkrete forandringer i den 

kliniske hverdag. 

 

I dag bliver prøverne til biobanken indsamlet og klassificeret efter sygdomsgrupper. Men hvad 

hvis vi er interesseret i prøver, der blev taget tidligt i et patientforløb, hvor sygdommen ikke var 

registreret? Arbejdsgruppen lægger op til, at der for fremtiden indsamles prøver i et bredt 

perspektiv med registrering af henvisningsdiagnose uden forankring til en unik, sygdomsspecifik 

biobank i RBGB.  Dette skal sikre, at vores teknologiske muligheder af i dag ikke begrænser den 

mulighed, vi har for at bruge morgendagens data i regi af Personlig Medicin. Feltet er i hastig 

forandring, så derfor er det vigtigt, at vi skaber en struktur, som kan gribe disse fremtidige 

muligheder til gavn for patienterne og samfundet. 

 

Der lægges op til to forskellige modeller. Den første model er den ambitiøse plan 

for udviklingen af personlig medicin, som kræver ekstra midler til regionerne for 

at kunne blive gennemført. Den anden er, hvad der er realistisk inden for 

nuværende budgetter.  

  Formålet er, at  

• understøtte udbredelsen af Personlig Medicin i klinisk praksis og at facilitere forskning i 
biomarkører egnet til beslutningsgrundlag for målrettet behandling 

• videreudvikle brugen og indsamlingen af biologiske materialer og data i regi af Personlig 

Medicin 
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Nærværende oplæg skal ses i sammenhæng med,  

1. Etablering af et Nationalt Genom Center, der med status af Styrelse under Sundheds - 

og Ældreministeriet omfatter og favner alle genomiske aktiviteter i Danmark. 

2. Governancestruktur der sikrer at Genomsekventering kommer alle 

relevante patienter og klinikere til gavn ligeværdigt mht. tid og kvalitet 

samt behandling og rådgivning. 

3. Etablering af et Nationalt Helgenom Sekventerings Center, der med udgangspunkt i to 

sekventeringslokaliteter, planlægges til senere skalering og decentralisering indenfor 

den nationale ramme Nationalt Genom Center.  

4. Etablering af en national HPC struktur på Risø, som kan integreres med den 

eksisterende danske HPC struktur (Computerome, GenomeDk, Abacus), til en 

langtidsholdbar løsning på kapacitetsudfordringer. 

5. Etablering af en National Genomdatabase, der på sigt skal opsamle alle genomics ’ data 

(startende med helgenomer) produceret i Danmark. 

6. Standardisering af og indberetningspligt af alle genom data, herunder HGS der måtte 

være foretaget i andre kliniske miljøer og akademiske centre. 

7. Transparens, tilgængelighed, anvendelighed og genbrug af data for alle klinikere og 

forskere i Danmark med et legitimt formål. 

8. Etablering af National Fortolkningsdatabase, der understøtter klinikernes anvendelse 

af HGS i diagnostik og behandling og bidrager til udvikling af guidelines. 

9. Nationale specifikationskrav til alt sekventeringsudstyr i Danmark og mulighed for evt. 

nationalt udbud. 

10. Mulighed for udbud af og fællesindkøb (evt. via Amgros) af reagenser. 

11. Potentialet for styrket internationalt samarbejde om behandling, forskning og 

innovation  

12. Danske Regioner har udarbejdet et fremtidigt ansøgningsgrundlag for fondsbevilling til 

etablering af Regionale Datastøttecentre. 

13.  Danske Regioner vil udarbejde et fremtidigt ansøgningsgrundlag for fondsbevilling til 

udvikling af RKKP på baggrund af RKKPs kommende strategi for 2019-2022. 

 

 

 

 

2: Baggrund  
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Danmark er unik på verdensplan med national registrering i registeret for RBGB, som dækker 

information om landsdækkende biobanker med indsamling af biologisk materiale via 

infrastrukturen i RBGB. Der er for alle arbejdsprocesser udarbejdet fælles nationale 

anbefalinger. Prøverne, som er i biobankerne i ”strukturen for RBGB”, er i store samlinger, 

indsamlet på struktureret vis og kendetegnet ved samme høje kvalitet. RBGB vil udgøre en 

hjørnesten i forbindelse med realiseringen af den Nationale Strategi for Personlig 

Medicin fra 2016, da biologisk materiale i RBGB kan opfylde ambitionerne for 

fremtiden. Personlig Medicin er en integreret del af patientbehandlingen i dag, 

men er langt fra fuldt implementeret.  

 

RBGB kan derfor bidrage til, at der kan udføres translationel forskning, som kan medføre, at 

Personlig Medicin kan udvides/indføres inden for eksisterende/nye sygdomsområder. Personlig 

Medicin dækker f.eks. også undersøgelser af epigenetik og proteomics og omhandler ikke kun 

sekventering af gener. Det er derfor en forudsætning, at biologisk materiale i RBGB kan 

imødekomme disse behov. 

 

Via infrastrukturen for RBGB samles biologisk materiale af høj kvalitet samt tidstro data om det 

biologiske materiale. Dette kan kobles med registrerede data vedrørende patientens egen 

behandling, hvilket giver unikke muligheder med henblik på forskningsanvendelse i Danmark. 

Forskningen skal bidrage til både at finde nye biomarkører og at validere potentielle og 

eksisterende biomarkører. RBGB bidrager dermed til at skabe resultater, som kan udmøntes i 

en bedre behandling til patienterne. Biobankområdet er derfor et nødvendigt og væsentligt 

område for styrkelsen og konsolideringen i den danske satsning på Personlig Medicin.  

 

RBGB skal bistå med en infrastruktur, som sikrer drift og materialer, som kan opfylde 

nuværende og fremadrettede behov, ligesom det skal synliggøres, hvilke områder der har stort 

potentiale. 

 

RBGB skal ikke overtage velfungerende biobanker, men skal derimod facilitere drift og 

infrastruktur med synliggørelse af biologisk materiale egnet for Personlig Medicin både i den 

kliniske hverdag samt til brug i forskningsmæssige miljøer. Målet skal være, at de biobanker, 

som bliver optaget i infrastrukturen for RBGB, har nationalt potentiale, og at potentialet sikres 

ved tæt samarbejde med de faglige miljøer. Eksistensen af biologisk materiale synliggøres via 

registeret for Den Nationale Biobank på Statens Serum Institut med henvisning tilbage til RBGB. 

Alle henvendelser om brug af materiale, herunder detaljerede oplysninger om materialet, sker 

efter henvendelse til sekretariatet for RBGB.  
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a. Personlig Medicin 

Fokus for dette oplæg er at perspektivere målet for RBGB og dermed beskrive, hvordan dette 

bidrager til at understøtte aktiviteter inden for Personlig Medicin samt at optimere og udvikle 

Præcisionsmedicin/skræddersyede behandlinger og dermed bidrage til en bedre behandling 

til nuværende og kommende patienter. Jo mere vidensområdet inden for personlig medicin 

udvikles, jo flere anvendelsesmuligheder vil data udledt af biobanksmateriale 

have for patienter og samfund.  

 

Formålet med RBGB er at: 

1. Samle diagnostisk materiale til patientens nuværende og fremtidige behandling  

2. Skabe en infrastruktur, som sikrer biologisk materiale optimalt til fremtidig forskning.  

 

En øget forståelse for området ’Personlig Medicin’ har gjort, at grænserne mellem kliniske 

biobanker og forskningsbiobanker er blevet mere flydende. 

De sygdomsspecifikke biobanker skal for fremtiden udvikles til at være mere generelle for at 

favne en tilgang, hvor vi indsamler data uagtet det oprindelige sygdomsområde. 

Registreringssystemet for RBGB bør gå på tværs, dvs. have én indgang. De faglige miljøer skal 

have en central rolle i denne udvikling for at sikre, at de kliniske problemstillinger forsat kan 

imødekommes. Det vil være af betydning at gå efter største fællesnævner for at undgå bias i 

de kommende undersøgelser. Det nuværende vidensgrundlag må ikke lægge begrænsninger 

på fremtidige studier eller diagnosticering. Det er vigtigt med en tæt faglig forankret dialog i 

indsamlingsperspektivet, idet behovet for biomarkører, som skal styre fremtidens fuldt 

implementerede Personlig Medicin, ikke kendes i dag. Derfor skal det sikres, at RBGB kan 

supportere denne målsætning. Det vil således fremadrettet være vigtigt løbende at vurdere, 

hvad der skal indsamles; om der er områder, der skal ændres; og hvilke nye der skal 

inkluderes.  

Derfor vil det være naturligt at invitere eksisterende biobanker til at bidrage til disse 

visionstanker. 

 

Enhver rekvisition vil have fænotypiske data svarende til hver blodprøve og vævsprøve, samt 

hvad der kan være af andre biologiske materialer, f.eks. urin, ledvæske etc. Vi skal finde frem 

til de elementer, som gør prøverne med eksisterende data og analyseresultater unikke. 

Patientbehandling kan kun løftes ved hele tiden at sikre, at forudsætningerne for ny viden, 

som kan implementeres i evidensbaseret behandling, er til stede.  

Overliggeren vil være, at der er mulighed for at tage blod- og vævsprøver (biologisk materiale) 

fra alle patienter med en sikker og nem adgang f.eks. ved hjælp af robotiserede laboratorier 

og robotiserede frysere.  

 

Med blod- og vævsprøver af høj kvalitet på et stort antal danskere uanset sygdom vil man 

kunne udnytte mulighederne på de parakliniske afdelinger, centre og i forskergrupper. Derved 
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kan ekspertviden inden for biomarkørundersøgelser udnyttes og bidrage til hurtigere viden 

med gunstigt potentiale for Personlig Medicin. Blod- og vævsprøverne skal tages konsekutivt, 

så man tager højde for, at eventuelle markører kan ændre sig over tid, f.eks. efter behandling 

med lægemidler etc.  

En biomarkør eller biologisk markør er en målbar indikator af en biologisk tilstand. 

Biomarkører måles ofte for at evaluere normale biologiske processer, 

sygdomsfremkaldende processer eller farmakologiske reaktioner på en 

medicinsk behandling, dvs. til diagnostik og behandling. Kendskab til 

biomarkører er derfor en forudsætning for Personlig Medicin.  

 

Udviklingen af RBGB skal i en første fase organiseres i et samlet nationalt initiativ 

for Personlig Medicin. Det unikke er, at de indleverede data til RBGB er 

standardiserede, at biologisk materiale har høj kvalitet og at der til vævsprøver kan 

være korresponderende blodprøver. Faglige følgegrupper sikrer forankring til det 

kliniske miljø.  

 

Fokus for dette oplæg er RBGB.  

Danske Regioner står for de tre spor om RBGB, RKKP og etablering af regionale 

datastøttecentre. De øvrige elementer indgår kun i nærværende oplæg i det omfang, hvor der 

er kendte snitflader og gensidige afhængigheder. Ligeledes er der en række snitflader til lokale 

elementer og Personlig Medicin-projekter.  

Foruden de nævnte infrastrukturelementer varetager Sundheds- og Ældreministeriet et spor 

til afklaring af behovet for fremtidige kompetencer og heraf følgende uddannelsesbehov 

inden for Personlig Medicin-konceptet.  

 

b. Historien om RBGB 

I forbindelse med rapporten for Klinisk Kræftforskning (KOF) fra 2005 udløste det daværende 

Sundheds-og Indenrigsministerium for perioden 2007-2009 puljemidler til etablering af 

infrastrukturen for dansk kræftforskning. En mindre del blev udmøntet til etableringen af Dansk 

CancerBiobank (DCB). Regionerne besluttede i 2009 at etablere denne biobank med 

Sundhedsdirektørkredsen som øverste besluttende myndighed og har siden 2010 finansieret 

banken i fællesskab med de hospitaler, hvorpå arbejdet udføres. DCB blev en succes og har 

efterfølgende været rollemodel for RBGB. 

 

RBGB muliggør med indsamlingen af biologisk materiale, at der er materiale til nuværende og 

kommende undersøgelser, som skal sikre patientens egen behandling. Det indsamlede 

biologiske materiale er ligeledes med til at skabe et solidt fundament for forskningen i 

Danmark. Sidstnævnte kan bidrage til resultater, som giver mulighed for at skræddersy 

https://da.wikipedia.org/wiki/Farmakologiske
https://da.wikipedia.org/wiki/Biomark%C3%B8r#cite_note-1
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behandlinger til patienter i endnu højere grad i fremtiden, understøtte målrettet behandling 

og undgå brugen af uvirksom medicin. Med det in mente godkendte Sundhedsdirektørerne i 

2016 derfor følgende vision for RBGB: 

• Skabe én National Bio- og GenomBank  

• Være en hjørnesten i dansk sundhedsforskning  

• Være en infrastruktur for biobanker  

• Sikre én nem, transparent og sikker indgang til biologisk materiale i 

Danmark 

• Sikre materiale til fremtidens analyser for den enkelte patient via indsamlet biologisk 

materiale af høj kvalitet 

• Fortsat at udbygge samarbejdet med Den Nationale Biobank på Statens Seruminstitut 

og andre relevante biobanker. 

 

c. Principper og grundsten for et road map for RBGB 

Sundhedsdirektørkredsen har den 15. marts 2018 godkendt følgende principper, som er 

udarbejdet i et samarbejde mellem den daværende formand for styregruppen i RBGB, 

sekretariatet for RBGB på Herlev Hospital og Danske Regioner: 

• Regionerne skal forpligte sig til at sikre rammerne for indsamling og opbevaring af alle 

nuværende og fremtidige prøver samlet i forbindelse med offentlige 

forskningsprojekter til RBGB. 

• Regionerne skal i forbindelse med gennemførelse af forskningsprojekter i samarbejde 

med eksterne parter forpligte sig til at levere simultane prøver til RBGB inden for 

driftsrammerne af RBGB. 

• Samarbejdet mellem Regionernes Kliniske Kvalitets Udviklingsprogram (RKKP), kliniske 

datastøttecentre og RBGB styrkes, og etablering af gensidig databerigelse etableres. 

Hermed skal de kliniske kvalitetsdatabaser, som ønsker, at der tilknyttes en biobank, 

have mulighed for at søge om dette, og omvendt skal der fra RBGBs side sikres en 

kobling til de kliniske kvalitetsdatabaser. Dette kan enten ske i eksisterende biobanker 

i RBGB eller i form af nyetablering af biobanker i RBGB. 

• Med udgangspunkt i visionen skal principperne og retningslinjerne for RBGB 

samordnes med de gældende retningslinjer for Den Nationale Biobank under RBGBs 

struktur, så der bliver én samlet national bio- og genombank. 

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde den detaljerede udviklingsplan for RBGB med 

udgangspunkt i de ovennævnte principper. 

 



    

11 
 

 

Udviklingsplanen tager udgangspunkt i, hvor regionerne står i dag på biobankområdet, hvor de 

gerne vil være, og hvilke skridt der skal tages for at nå dertil. 

 

Formålet med udviklingsplanen er at kortlægge, hvordan det opnås at: 

- Alle patienter inden for områder med potentiale for Personlig Medicin, der kommer ind 

på hospitalet, skal have taget prøver til RBGB. Dette skal sikre, at der er 

biologisk materiale til patientens egen behandling og til forskning til 

fremme af Personlig Medicin. Det skal også sikres, at der ved biologisk prøvetagning er 

materiale til RBGB, medmindre materialet skal anvendes til den aktuelle diagnostik.  

- Biologiske prøver i biobanken indsamles konsekutivt og vil dermed repræsentere 

patientens fulde behandlingsforløb.  

- Der indsamles biologisk materiale fra alle patienter, som inkluderes i protokollerede 

behandlingsforløb. 

- Der forefindes mulig kobling til kliniske data og andre relevante data for alle prøver 

indsamlet og opbevaret i biobanken. 

- Samarbejdet mellem ”de tre ben” – RBGB, RKKP og regionale datastøttecentre (RDSC) 

styrkes til udnyttelse af materialer med henblik på Personlig Medicin. 

- Sikre optimal infrastruktur for indsamling af biologiske materialer i regi af RBGB. 

- At sikre, at der i RBGB kan ske registrering af forskningssamtykke, således at indsamlet 

materiale kan udbyttes til et eller flere forskningsprojekter godkendt efter gældende 

lovgivning.  

- Patienter/donorer giver samtykke til, at der som led i egen behandling/donation kan 

søges oplysninger om materiale tværregionalt. 

- Sikre én indgang i kombination med enkle processer for brug af materiale. 

 

3: Organisering – en eller flere biobanker i biobanken  
 

a. Anbefalinger fra arbejdsgruppen 

Det er afgørende for udviklingen af Personlig Medicin, at der skabes sikker og transparent 

adgang til relevant biologisk materiale, kliniske data samt simple og hurtige juridiske 

arbejdsgange. Dette sikrer, at relevante resultater kan implementeres hurtigt i kliniske 

guidelines og dermed komme patienter og samfund til gavn. Alle regioner har forpligtiget 

sig til at indsamle og opbevare biologiske prøver, som skal sikre patienternes egen 

behandling samt bidrage til fremtidens udbyggede Personlige Medicin. Hvis man får penge 

fra det offentlige til sit projekt, burde man også være forpligtiget til at sikre 

tilgængeligheden af sine data ved f.eks. at aflevere dem til en fælles database. Dette vil dog 

kræve en ændring af eksisterende regler.  
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Der er derfor et dilemma i, at patienterne på den ene side afgiver biologisk materiale til 

firmainitierede protokoller, (som skaber en situation, hvor vi som sundhedsvæsen ikke har 

adgang til data), og på den anden side, at vi forsat som sundhedsvæsen skal være attraktiv 

for firmaerne. Det vil sige, at dilemmaet skal balanceres i relation til, hvilken mængde data 

firmaerne skal samle ind til deres egne banker, og hvilken mængde data vi som 

sundhedsvæsen skal have adgang til. For at gå konstruktivt til værks med dette 

problem foreslås en udbygning af eksisterende vejledning eller en workshop 

om samarbejdsflader i fællesskab med virksomhederne.  

 

Arbejdsgruppen foreslår to modeller til indsamling i regi af RBGB (Figur A). 

 

Figur A: Anbefalinger for modeller til indsamling i RBGB. 

 

 

I regi af RBGB skal prøverne ligge, hvor det organisatorisk giver mening. Alt materiale skal 

samles hver gang, der er en patient med potentiale for Personlig Medicin med sikring af 

tilgængelige kliniske oplysninger, herunder journaloplysninger. 
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Det er derfor vigtigt at sikre en optimal infrastruktur i RBGB, som kan favne alle prøver taget 

i forbindelse med besøg på hospitaler. For at sikre brugen til gavn for patient og samfund 

bør det derfor altid være muligt at koble til kliniske data/fænotype-data, da disse data 

sammen med det biologiske materiale er fundamentet for ny viden, som kan bidrage til 

udbygningen af Personlig Medicin. 

 

Med den nuværende ordning foregår indsamling i regi af RBGB i form af specifikke 

biobanker forankret til specifikke sygdomskategorier eller for raske personer. Formålet med 

de enkelte biobanker afspejler potentialet for de enkelte biobanker og er for nuværende 

med fokus på forskellige tidsfaser for den enkelte person. Dvs. at prøver forankres i de 

enkelte biobanker med fokus på organ/sygdomskategori/donorstatus.   

Fremadrettet ønskes indsamling med registrering af henvisningsdiagnose uden forankring 

til en unik biobank i RBGB for at sikre bredere brug af materialet (Figur B).  

 

Figur B: Organisation af RBGB 

 

 



    

14 
 

 

Visionen er, at der fremover er fokus på personorienterede tidsforløbsprøver, som afspejler 

den fulde biologiske personprofil - og ikke sygdomsorienterede prøver – inden for en given 

tidsramme. Det bør derfor være et krav, at der altid indsamles biologiske prøver til RBGB fra 

patienter, som indgår i protokollerede undersøgelser, da der altid for disse patienter vil 

forefindes høj-kvalitets kliniske data.  

 

Dette perspektiv vil både sikre hurtigere forskningsresultater men også bedre 

udnyttelse af prøver indsamlet i RBGB. F.eks. kunne et projekt have behov for fire på 

hinanden følgende indsamlede prøver fra én og samme patient inden for en given 

tidsperiode til monitorering af sygdom med biomarkør. Udsøgningen af relevant materiale 

kunne den fremtidige model med lethed bidrage med. For nuværende søges der i de enkelte 

biobanker og ikke i én samlet søgning i RBGB (Figur B).  

 

Når prøverne anvendes på tværs af henvisningsårsag, kan de altid findes ved registrering i 

RBGB med dato, henvisningsdiagnose, relevant kobling til diagnose samt eventuelt 

samtykke til forskningsprojekt med reservering af materiale. Dette gør, at de kan fremsøges 

hurtigt til både patientens egen behandling og det eventuelle forskningsprojekt (Figur C). 

Mange patienter har flere diagnoser som f.eks. diabetes, kræft, forhøjet blodtryk m.v., hvor 

det er en åbenlys fordel, at prøverne ses på tværs.  

 

Det er vigtigt at fastholde og styrke de faglige initiativer. Den faglige sparring er bydende 

nødvendig for at sikre relevant materiale, som afspejler kliniske problemstillinger og 

udfordringer inden for kategorier af materialer, som indsamles i RBGB. Det er derfor 

nødvendigt at fastholde og udbygge de faglige følgegrupper i takt med udbygningen for 

inklusion af prøver i RBGB. Derudover skal samarbejdet på tværs af de faglige følgegrupper 

styrkes. 
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Figur C: Løbende/konsekutiv indsamling i RBGB med forenklede udsøgningsmuligheder. 

 

På sigt må det forventes, at der til projekter vil være prøver, som vil kunne fremsøges 

retrospektivt i RBGB frem for, at der skal indsamles prospektivt til de enkelte projekter. 

Dette illustrerer, at behovet for antallet af prøver ved brug af generel indsamling på sigt 

bliver mindre, end hvis alle specifikke biobanker skulle indsamle uden mulighed for brug på 

tværs af RBGB. 

Indsamling bør kunne huses i alle regioner, og infrastrukturen skal forsat udbygges f.eks. 

med regionale frysehuse. 

 

Biologisk materiale uden kobling til kliniske data er af begrænset forskningsmæssig 

anvendelighed, og derfor bør samarbejdet mellem RKKP og RBGB styrkes. Der bør være 

gensidig udveksling af basale data (kernedata) til overordnede søgninger. Dette med henblik 

på, at det skal være nemt at få et overblik over informationer/materialer i kliniske 

databaser/RBGB. Direktørerne for RKKP og RBGB bør gensidigt være fødte medlemmer i 

relevante fora på tværs (Faglig Råd), således at fælles tiltag koordineres. Med fordel kunne 

f.eks. ansøgningsprocesser harmoniseres med bidrag og støtte fra kommende 

datastøttecentre.  

 

Udstilling af metadata med tilhørende biologisk materiale i RBGB skal foregå via 

overbliksmodulet i den Nationale Biobank, SSI. Herved kan kommende forskere udsøge og 
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danne sig et overblik over eventuelle muligheder. Hvis disse skønnes relevante kan 

forskeren ansøge om materiale og tilhørende data via en eventuel fælles forskningsadgang 

med videre formidling direkte til RBGB/andre fora. 

 

4: Indsamling af prøver  

 

a. Anbefalinger fra arbejdsgruppen 

 

• Model 1 

• Kortlægningen af 

metabolomet, genomet, 

proteomet og tilsvarende 

analyser af dette med 

artificiel intelligens (AI) 

forventes at blive udbygget 

kraftigt i de kommende 5-10 

år, samtidig med at analyser, 

som f.eks. 

genomsekventering, 

forventes at falde i pris fra de 

nuværende ca. 8.000 kr. til ca. 

2.000 kr. pr. undersøgelse 

• Enhver henvendelse med en 

rekvisition fra en 

praktiserende læge, et 

ambulatorium eller en 

stationær sengeafdeling skal 

automatisk udløse 

prøvetagning til RBGB.   

• Prøver indsamles uden 

hensyn til nuværende 

diagnostiske 

klassifikationskriterier eller 

metoder, og prøverne samles 

først, når en diagnose er 

etableret. 

• Formålet med 

prøvetagningen er, at 

• Model 2 

• Prøvetagningen skal være begrænset til 

bestemte sygdomsområder med 

potentiale for Personlig Medicin. 

 

• Prøver indsamles prioriteret med 

forudbestemte kriterier såsom 

protokolleret behandling, kommercielt 

finansieret lægemiddelforsøg f.eks. et 

randomized control trial eller et offentligt 

forskningsprojekt. Desuden kan kriteriet 

være bestemte diagnoser som for 

eksempel akut koronarsyndrom, kronisk 

obstruktiv lungesygdom, diabetes type 1, 

diabetes type 2, hoftefraktur, dyb venøs 

trombose etc. Her kan såvel de store 

folkesygdomme som sjældne syndromer 

være selekterede. Der skal foreligge en 

faglig begrundelse for indsamling samt en 

politisk godkendelse heraf.  
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prøverne bliver bragt i 

anvendelse og ikke blot 

samlet ind.  

 

 

Risikoen ved at forsætte indsamling af biologisk materiale ud fra disse 

forskellige forløbsklassifikationer indebærer risikoen for dobbeltarbejde. Der 

er stadig faglige diskussioner omkring, hvorvidt alle henvendelser i det primære eller 

sekundære sygehusvæsen skal udløse en prøvetagning. Fordelen ved en bred 

prøvetagning er muligheden for en unbiased tilgang til prøver, f.eks. blod og vævsprøver, 

med biokemisk og genetisk information på et tidspunkt, hvor sygdomsforløbet, om det så 

måtte udmønte sig i kræft eller en anden kronisk sygdom, er i et tidligt stadium. Ulempen 

er den store mængde af prøver, denne tilgang udløser.  

Mulighederne for at kortlægge metabolomet, genomet, proteomet og analysere dette 

med artificiel intelligens (AI) forventes at blive udbygget kraftigt i de kommende 5-10 år, 

samtidig med at analyseudførelser som f.eks. genomsekventering, global 

methyleringsundersøgelse etc. forventes at falde i pris fra de nuværende ca. 8.000 kr. til 

ca. 2.000 kr. pr. undersøgelse for en sekventering. Samtidig er udviklingen af 

massespektrometriske multianalytprofilmetoder i voldsom udvikling, og det er derfor 

nødvendigt at have adgang til materiale, som er 5-10 år gammelt, hvor en fuldstændig 

historisk beskrivelse foreligger for de enkelte patienter. Kun derved kan man udrede 

hvorvidt betydningen af dispositioner og mekanismer er nødvendige for udviklingen af nye 

behandlingsformer, mere korrekt diagnostik og ny medicin til personlig varetagelse. 

 

Handleplan 

Det anbefales konkret, at enhver henvendelse med en rekvisition fra en praktiserende 

læge, et ambulatorium eller en stationær sengeafdeling automatisk medfører indsamling 

af biologisk materiale i regi af RBGB, hvis potentialet for Personlig Medicin er til stede. 

Disse prøver kan f.eks. omfatte vævsprøver, plasma velegnet til undersøgelse for 

inflammationsmarkører, DNA, RNA og exosomer. Derudover kan f.eks. nævnes lithium 

heparin velegnet til biokemiske og metaboliske markører, celler til undersøgelse af 

genomet med henblik på mutationer og polymorfier, der kan sættes i relation til 

dynamiske parametre og patient outcome samt sygdomsudvikling. Der bør være faglig 

begrundelse for indsamling med præcisering af materialetype, og denne bør over tid 

kunne ændres efter behov samt ny viden. 
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b. Indsamling af prøver – Model 1 

For øjeblikket opbygges biobanker ud fra vore eksisterende definitioner og teknologiske 

muligheder, idet diagnoserne er stillet med kendte klassificeringer, som det fremgår af 

ICD10 i gruppen af kroniske og akutte sygdomme. Formålet med biobanken er udvikl ing af 

præcisions- og Personlig Medicin baseret på fremtidens biokemiske, genom- og 

molekylærbiologiske muligheder. En udvikling af skræddersyede 

behandlinger og ’patients like me’. Dog er der en risiko for, at en allerede 

foretaget klassifikation af patienterne som forudsætning for indsamling af 

biologisk materiale medfører en indbygget bias. Dette kan medføre, at ny teknologi slet 

ikke kan undersøges, idet patienterne allerede er rubriceret med gammel teknologi med 

de begrænsninger, som dette giver. 

For at undgå dette vurderer arbejdsgruppen, at det er nødvendigt, at prøver indsamles 

uden hensyn til nuværende diagnostiske klassifikationskriterier eller metoder. 

Desuden samles prøverne først, når en diagnose er etableret. Dette skal ses i forhold til, at 

det i dag vurderes meget vigtigt at have adgang til materiale med henblik på undersøgelse 

med og af ny teknologi på et så tidligt tidspunkt som overhovedet muligt i patientens 

sygdomsforløbs historie. 

Det anses derfor at være vigtigt at få prøvematerialet i biobankerne allerede ved første 

henvendelse hos egen læge og på hospital i øvrigt uanset den diagnose, som patienten 

måtte blive klassificeret under, og som er årsagen til biobanking af prøverne fra patienten. 

Desuden har adskillige patienter over 60 år minimum to sygdomme, nogle tre og over 70 

år både tre og fire kroniske sygdomme og dermed parallelt kørende forløb. Dette 

medfører, at patienter kan blive registreret i biobanken under både et forløb som kronisk 

lungepatient, diabetespatient, hjerte-kar-patient og kræftpatient. Det bør sikres, at 

antallet af prøver tages under hensyntagen til faglige overvejelser. 

 

c. Indsamling af prøver – Model 2  

Model 2 er et mindre ambitiøst projekt. I betragtning af at op mod halvdelen af patienterne 

bliver indlagt med svært økonomisk belastende sygdomme for samfundet og for dem selv, 

samt at en større procentdel af patienterne indgår i protokollerede forskningsprojekter, 

skønnes det, at volumen i Model 2 vil inddrage op til 50 procent af prøverne i Model 1. Det 

skal dog anføres, at disse prøver ofte allerede tages på hospitalerne, men blot anbringes i 

specifikke projekt biobanker eller blot analyseres straks uden efterfølgende opbevaring.  

Model 2 lægger vægt på at kunne understøtte indsamling af blod og vævsprøver i relation 

til forskningsprojekter, protokollerede behandlinger og inden for specielle fokusområder 

med potentiale for Personlig Medicin. 



    

19 
 

 

Indsamlingen relateres til specifikke større sygdomskategorier og forankres inden for de 

faglige områder, som i forvejen er defineret af RGBG i form af de faglige følgegrupper 

(kræft, gigt, donorer, sukkersyge, genetik) samt andre biobanker uden øget driftsudgift for 

regionerne.  

Der etableres et prioriteringsudvalg omfattende sundhedsdirektørkredsen, som efter 

rådgivning fra en udpeget gruppe i regi af RBGB fordeler de afsatte 

driftsmidler inden for en 5 års periode mellem de foreløbige faglige områder, 

som er nævnt ovenfor.  

Fordelingen af midler mellem de faglige områder hviler på graden af forskningsmæssig 

aktivitet, men også på det samfundsmæssige ønske om at styrke forskning og udvikling 

indenfor et bestemt område, som f.eks. Personlig Medicin. 

Inden for hvert fagligt område i regi af RBGB foretages igen en prioritering af midlerne. 

Denne prioritering skal være stærkt forankret i de faglige miljøer f.eks. for kræftområder i 

form af et udvalg med repræsentanter udpeget af Danske Regioner med medlemmer fra 

f.eks. universiteterne, de kliniske selskaber og de dansk multidisciplinære cancergrupper 

(DMCG).  

For de enkelte faglige områder foretages en prioritering af midlerne i relation til en 

vejledning udarbejdet af det faglige miljø. Denne er efterfølgende anbefalet af 

styregruppen for RGBG og godkendt af sundhedsdirektørkredsen. 

Vejledningen kunne indeholde punkter nævnt i vilkårlig rækkefølge som: 

• Forskningsmæssig relevans 

• Forskningsmæssig kvalitet 

• Forskningsmæssig aktivitet  

• Samfundsmæssig betydning 

• Fokusområde 

• Mulighed for videnskabeligt samarbejde også med industrien 

• Mulighed for internationale samarbejder 

• Protokolleret behandling 

• Snitflade til kliniske databaser 

• Mulighed for at samle fortløbende prøver 

• At der i tilfælde af kræft er sammenhængende indsamling af blod og vævsprøver. 

 

d. Økonomisk perspektiv – Model 1 

 

Model 1 skal ses som en national biobank for alle patienter i det danske sygehusvæsen. 
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Blodprøver 

Det er beregnet på basis af tal fra SLB og RSD, at der på landsplan rutinemæssigt tages 

blodprøver, bestilt af de praktiserende læger og sygehusene, på i alt 15 millioner 

patientkontakter pr. år. Ud fra disse tal og data fra Sygehus Lillebælt ses det, at 

ca. 30 procent af befolkningen får taget mindst én prøve årligt, mens 70 procent 

ikke får.  

Der vil være stor forskel på omkostningerne, om man ønsker blot én prøve pr. person, der har 

kontaktet sundhedsvæsenet, eller om man også ønsker at dække alle personers 

sygdomsforløb i så lang en periode som muligt, potentielt 1-5 år. 

Af disse ca. 15 millioner prøvetagninger, rekvireres ca. 5 millioner af praktiserende læger, 

hvilket bringer antallet af prøver rekvireret af hospitalssystemet ned på 10 millioner. Mange af 

disse prøver vil være hyppige prøver under indlæggelse. 

 

Der er ikke den store værdi i at tage mere end en enkelt prøve på hver person i Danmark med 

henblik på genetisk udredning, da genetikken hos den enkelte person ikke ændrer sig fra 

fødsel til død. Cancersygdomme udgør et specielt problem, hvor det fx giver mening at tage 

prøver til tumorgenetik flere gange, og hvor forløbsprøver derfor er yderst relevante.  

De almindelige store sygdomme har en lang udviklingsfase fra tidlige, ukarakteristiske 

symptomer til sikker diagnostik, og det vil forskningsmæssigt derfor være vigtigt at kunne se 

såvel sammenhænge i genetik, der har udviklet sig forskelligt til forskellige sygdomme, som 

udviklingen i dynamiske parametre fra symptomatisk til diagnostisk til behandlingsmæssig 

fase. 

For at kunne dække dette sufficient skal der fremadrettet være så mange komplette forløb på 

et tilstrækkeligt stort antal personer som muligt til at imødekomme mulighederne af den 

forventede nye teknologi til kortlægning af metabolom-, proteom-, mikrobiomanalyser mm. til 

brug i personlig medicinsk behandling af den enkelte patient. 

Forudsætter vi således en prøvetagning på de 10 millioner, der har direkte kontakt til 

hospitalsvæsenet, og forudsætter vi en prøvetagning med både heparin og EDTA plasma samt 

celler som standard, resulterer dette i en prøvetagning på ca. 30 millioner prøver pr. år.  

Der kan i forbindelse med rekvirering af de pågældende analyser på disse patienter evt. 

indlægges en prøvetagning på tre relevante ekstra prøverør til udportionering, hvilket vil være 

bekosteligt. 

Et billigere alternativ vil være at høste det blod, der er rekvireret med de pågældende 

antikoagulantia som restblod, efter analyser er foretaget. 
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I løbet af et par år vil de fleste Klinisk Biokemiske afdelinger have automatiseret udstyr til 

rådighed, som kan frasortere prøver efter fastsatte kriterier. Dette er testet på et 

regionssygehus, og dette kan ske ressourceoptimeret, idet prøverne i stedet for at gå til 

midlertidig opbevaring og forbrænding videreføres direkte til frysning i en biobank. 

Hvis der skal tages ekstra separate specialprøver, bliver omkostningen større både til 

utensilier og til personalehåndtering. Forudsætter man blot anvendelse af 

restblod med indfrysning af 20 millioner prøver (idet prøver taget hyppigere end 

1 uge er sorteret fra) fordelt på 2 rør hver, omfatter indfrysningen 40 millioner prøver. Med 

forudsætningen af at de eksisterende 30 større laboratorier er i besiddelse af automatiseret 

prøvesortering og håndtering, vil belastningen pr. laboratorium være ca. 1,3 millioner prøver 

pr. år eller fordelt på ca. 300 dage 4.000 prøver pr. dag til indfrysning. 

Et kryorør koster ca. 75 øre, hvilket giver en totalomkostning til rør til fryseranbringelse på ca. 

30 millioner kroner pr. år. 

Ved indfrysning og fryseopbevaring af 40 millioner prøver er anskaffelsesprisen pr. år ca. 100 

stk. frysere med et volumen på 400.000 rør á 1,65 millioner kr. svarende til 165 millioner 

kroner pr. år, og udgiften til strøm ved 100 stk. er ca. 8 millioner kroner pr. år. 

Til praktisk håndtering og indlægning af data i nationalt database styringssystem skal ansættes 

ca. 53 personer á kr. 400.000, svarende til 21 millioner pr. år. 

Hvis man kun ønsker at indfange og fryse en enkelt prøve pr. personnummer pr. år i en ca. 5 

års periode, hvilket et conveyor belt og et automatiseret prøvehåndteringssystem kan klare, 

vil udgiften tilsvarende reduceres, idet der kun vil være anslået 10 millioner prøver, der skal 

indfryses. 

Det skal anføres, at denne omfattende plan forudsætter, at prøverne kan opbevares på de 30 

hovedsygehuses lokale frysefaciliteter. Der har i diverse OPI-projekter været udvikling af 

biobanker, der kan håndtere ca. 400.000 prøver pr. robotstyret fryser til en pris af ca. 1,6 

millioner kroner, og det forudsættes således, at man på nationalt niveau har helt styr på de 

prøver og patient-ID’er, der ligger i samtlige banker, således at et udvalg af prøver på basis af 

definerede kriterier kan trækkes ud automatisk umiddelbart fra den centrale overvågning til 

udlevering til et givent projekt. Dette forudsætter et standardiseret opbevaringssystem med 

standard database og fjernstyret robot til udtagning af prøver. 

Den anførte plan kunne skaleres op ved også at gemme restblod fra patienter på prøver 

henvist fra almen praksis. Desuden kan antallet af prøver på særlige patienter med meget 

hyppige prøvetagninger nedskaleres til højst hver 6. måned, hvilket vil reducere 

omkostningerne tilsvarende. 

Styregruppen er imidlertid overbevist om, at skal Danmark på internationalt plan kunne 

udføre kliniske og grundforskningsprojekter, skal der være adgang til forløb på samtlige 
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personer i berøring med det danske sundhedsvæsen og ikke kun på allerede definerede 

sygdomsgrupper. 

Det er således påkrævet at indføre den anførte infrastruktur hertil, evt. skaleret svarende til 

de forskningsmæssige ambitioner og den økonomiske vilje. 

 

Vævsprøver 

Specielt i forbindelse med forskning inden for kræftområdet er der behov for 

korresponderende blod og vævsprøver. I øjeblikket varetager patologiafdelingerne på 

Universitetshospitalerne primært denne indsamling. Der indsamles frisk væv fra kræftknuder 

med henblik på nedfrysning. Vævet nedfryses i forskellige fraktioner (i alt 8 prøverør), som 

giver mulighed for DNA-, RNA- og proteinanalyser. Desuden sikrer korresponderende 

materiale til formalinfiksering og paraffinindstøbning, at det er muligt mikroskopisk at sikre, at 

de nedfrosne fraktioner indeholder tumorvæv, ligesom dette vævsmateriale kan anvendes til 

immunhistokemiske undersøgelser. RGBG har udarbejdet detaljerede protokol ler for denne 

vævsindsamling (Standard Operating Procedures, SOPs). Der er også tidligere foretaget 

detaljerede beregninger for omkostninger ved indsamling af vævsprøver til RGBG. Disse 

beløber sig til 600 kr. pr. prøve, som er den betaling patologiafdelingerne i øjeblikket 

modtager. Der diagnosticeres ca. 35.000 nye kræfttilfælde årligt i Danmark. For langt 

hovedparten af disse patienter foretages biopsi eller fjernelse af kræftknuden. Desuden vil op 

mod halvdelen af patienter opleve recidiv af deres sygdom, hvor recidivet ofte verificeres ved 

ny biopsi.  

Tabel 1: Udgifter for blodprøver i Model 1 År 

Udgiftsemne 2019 2020 2021 2022 2023 

Prøverør á 75 øre / 40 mill. 30 30 30 30 30 

Labels / labeling 4 4 4 4 4 

Tilpasning af prøverobotter 30 10 5 0 0 

Personale 40 FTE x 1,33 = 53 21 21 21 21 21 

-80o robotfrysere, 1,6 millioner/stk, 400.000 rør 100 100 100 80 60 

El / service 8 16 24 30 35 

EDB 15 20 25 30 35 

Div. / uforudset 30 30 30 30 30 

Totalt (DKK): 1.148 millioner. 

 

238 231 239 225 215 
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I flere undersøgelsesprotokoller indgår konsekutive vævsbiopsier under behandling, og disse 

vævsbiopsier indgår også i forskning inden for en række andre sygdomme end kræft som 

f.eks. gigtsygdomme.  

Hvis en kommende biobank skal indeholde alt væv med relevans for forskning og udvikling, vil 

der formentlig blive behov for at indsamle og opbevare op til 60.000 vævsprøver årligt.  

Opbevaring af vævsprøver vil formentlig kunne ske i relation til de faciliteter, der 

opbygges i relation til opbevaring af blodprøver. I forbindelse med nedfrysning 

af væv udtages 8 fraktioner pr. vævsprøve, som anbringes i hver sit rør. Hvis man tager 

udgangspunkt i, at udgifterne pr. rør er den samme som  

ved blodprøver (6 kr. per rør), vil udgiften pr. vævsprøve være 48 kr. 

 

 

e. Økonomisk perspektiv - Model 2  

Hvis man vælger en begrænset indsamlingsmodel som beskrevet under punkt 4C, som bygger 

på en fast bevilling, vil det være forholdsvis enkelt at beregne, hvor mange blod- og 

vævsprøver det er muligt at indsamle under den givne økonomiske ramme. I forbindelse med 

kræft vil man formentlig i udstrakt grad have brug for korresponderende blod og vævsprøver 

til en samlet pris på omkring 900 kr. Ved diabetes vil indsamling af vævsprøver formentlig kun 

i et meget begrænset omfang være relevant, og hver prøve (blodprøve) vil have en pris på 300 

kr. Derudover kommer udgifter til frysekapacitet, som ud fra beregningerne i Tabel 1 beløber 

sig til ca. 18 kr. pr. blodprøve (3 prøverør af 6 kr.) og 48 kr. per vævsprøve (8 prøverør pr. 

vævsprøve). 

En begrænset indsamling af prøver som tidligere anført i henhold til Model 2 vil give følgende 

udgiftsramme: 

 

Tabel 3: Udgifter for blodprøver i Model 2 

2019 2020 2021 2022 2023 

Prøverør á 75 øre 20 mill. 15 15 15 15 15 

Tabel 2: Vævsprøver – Model 1 År 

Udgiftsemne 2019 2020 2021 2022 2023 

Indsamling af 60.000 vævsprøver til en stykpris af 600 

kr. 

36 36 36 36 36 

Frysekapacitet  3 3 3 3 3 

Totalt (DKK): 195 millioner 39 39 39 39 39 
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Labels 2 2 2 2 2 

Tilpas prøverobotter 30 10 5 0 0 

Personale 30 x 1,33  16 16 16 16 16 

-80o Robotfrysere 1,6 M.kr. /400.000 80 80 80 60 60 

El/service 6 12 18 22 26 

EDB 15 20 25 30 30 

Div./uforudset 20 20 20 20 20 

I alt (DKK, millioner kr.) 184 175 181 165 169 

Totalt 2019-2023 (DKK, millioner kr.)     874 

 

Vævsprøver 

Indsamling af vævsprøver foregår allerede på samtlige patologiafdelinger i Danmark, og er 

allerede finansieret. 

Som det ses, er indsamling, håndtering og nedfrysning af vævsprøver allerede finansieret i regi 

af Dansk CancerBiobank, mens det er ukendt, hvor stor en del af projektrelaterede og 

protokollerede behandlingsprojekter som er finansieret i henhold til den ovenstående totale 

udgiftsramme.  

Det skal anføres, at tallene for såvel Model 1 som Model 2 er behæftet med usikkerhed og 

skønsmæssigt angivet, idet der både er usikkerhed om, hvilke udgifter, i de skønsmæssigt 50-

100 millioner, der allerede afholdes fra forskningspenge, fra lægemiddelfirmaer, samt fra 

sygehusene selv. Desuden er udgifterne til specialtilpasning af prøverobotter og 

standardisering af robotfrysere samt EDB-tilpasninger ud over de nuværende usikre og kan 

først kvalificeres i forbindelse med udbud og faktisk igangsætning af arbejdet. 
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Hvis alle prøver skal tages som en klinisk prøvepakke resulterende i en samlet omkos tning på 

ca. 5-10 milliarder kr. årligt, er det realistisk at overveje andre muligheder. En mulighed kunne 

være at anvende restblod fra allerede eksisterende og udtagne prøver i et nyt nationalt, 

standardiseret landsdækkende system. Dette ville koste: 100 stk. á 1,65 millioner svarende til 

165 millioner kroner pr. år og udgiften til strøm for 100 stk. vil være ca. 8 millioner kroner pr. 

år. 

Til praktisk håndtering og indlægning af data i nationalt database styringssystem 

ansættes ca. 30 personer á kr. 400.000 svarende til 12 millioner kr. pr. år. 

Hvis man kun ønsker at indfange og fryse en enkelt prøve pr. personnummer pr. år i en ca. 5 

års periode, hvilket et conveyar belt og automatiseret prøvehåndteringssystem kan klare, vil 

udgiften tilsvarende reduceres, idet der kun vil være 10 millioner prøver, der skal indfryses 

årligt. 

Det skal anføres, at denne omfattende plan forudsætter, at prøverne kan opbevares i 

biobankfaciliteter på relevante hospitaler. Der har i diverse OPI-projekter været udvikling af 

biobanker, der kan håndtere ca. 400.000 pr. robotstyret fryser til en pris på ca. 1,6 millioner 

kr., og det forudsætter således, at man på nationalt niveau har helt styr på de prøver og 

patient-ID’er, der ligger i samtlige banker, således at et udvalg af prøver på basis af definerede 

kriterier kan trækkes ud automatisk umiddelbart fra den centrale overvågning til udlevering til 

et givet projekt. På kort sigt er automatiserede frysere omkostningstungt, hvorfor det skal 

være prøver, som har hyppig anvendelse der skal placeres i disse. Det vil minimere udgifter til 

udlevering af prøver til undersøgelser, som kan bidrage til Personlig Medicin. 

 

f. Samtykke  

 

Som led i kliniske og biovidenskabelige forskningsprojekter foregår der rundt om i landet 

opbygning af biobanker med materiale fra patienter, der kan danne basis for patientens egen, 

nuværende og fremtidige behandling, og som indgår/kan indgå i konkrete forskningsprojekter.  

Disse forskningsprojekter er underlagt regelsæt for biomedicinsk forskning, individers ret til  

databeskyttelse og diverse love om adgang til journalmateriale, som er styret af det 

Videnskabsetiske Komités system, Datatilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Deltagelse i projekter kræver som udgangspunkt patientens accept og underskrift om 

deltagelse, medmindre der er dispenseret herfor. De data og prøver, der indgår i sådanne 

indregistrerede regulære projekter, benævnes hhv. tørre og våde data, og disse data kan 

udnyttes til forskningsmæssige formål, indtil patienten eventuelt foretager registrering i VAR-

registreret (VævsAnmeldelses Registeret). Data indsamlet indtil dette tidspunkt kan fortsat 

bruges til publikationer, men biologisk materiale kan ikke udleveres til forskning fra biobanker 
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fra den dato, patienten trækker samtykke tilbage. Hvis patient/donor kontakter projektet 

direkte, skal al fremadrettet anvendelse af tørre og våde data stoppes.  

I forbindelse med forebyggende indsatser og screeninger ved hjælp af biomarkører, diagnostik 

eller behandling på sygehusene er det rutine at gemme kliniske prøver fra den pågældende 

aktivitet mhp. senere kvalitetskontrol, fejlfinding eller eventuelt yderligere undersøgelse i den 

hensigt at bedre diagnostikken eller varetagelsen af patienten af hensyn til 

patienten selv. Disse prøver har et uvurderligt samfundsmæssigt perspektiv i 

forbindelse med tidlig opsporing og potentielle screeningsprogrammer og bør derfor have høj 

prioritet. 

Det er ikke lovligt at benytte data eller prøver til kvalitetssikring eller dokumentation mere 

end 5 år tilbage i tiden, hvilket for kroniske sygdomme som diabetes, hjerte-kar-sygdomme og 

kræft er forhindrende for udviklingen i sundhedsvæsenet og sætter væsentlige barrierer for 

forbedring af metodikker og procedurer. Ydermere kræves tilladelse til søgninger på data 

mhp. kvalitetskontrol specifikke godkendelser hos den patientansvarlige læge, 

afdelingsledelse eller sygehusledelse. Der er begrænset mulighed for at publicere resultater 

baseret på kvalitetsundersøgelser, hvilket begrænser muligheden for vidensdeling. Disse 

begrænsninger vil få stor betydning for fremtidens muligheder for translationel forskning. 

Et særligt problem ved kvalitetskontrol eller projekter er behovet for søgninger i 

enkeltpersoners journaler, herunder elektroniske eller papirjournaler, idet dette kræver 

specifik tilladelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed samt hos ejeren af de pågældende 

journaler, den behandlingsansvarlige sygehusafdeling og evt. sygehusledelse samt evt. også på 

regionsniveau. En sådan tilladelse til søgning i specifikke journaler tager for øjeblikket 6-8 

måneder at opnå, og i betragtning af at mange ansættelser for reservelæger er 1-årige, 

bremser dette fuldstændigt for unge lægers læring i forskning. Resultatet er da også, at vigtige 

projekter ikke udføres som forskning under deres introduktions- eller reservelægetid. Dette vil 

begrænse den forskningsuddannelse, som bør være et naturligt element i en sundhedsfaglig 

uddannelse. 

Det er lovligt at opbygge kliniske biobanker i forbindelse med varetagelse af patienter, men 

der er restriktioner på benyttelsen af sådant materiale, både i varetagelse af patientens 

interesser, til kvalitetssikring, udvikling af nye metoder, samt til egentlig forskning. 

 

Fremtidens biobanker 

Der er et ønske om både at sikre optimalt biologisk materiale til patientens  egen, nuværende 

og kommende behandling samt fra forskningsmæssig side af hensyn til udviklingen af vores 

grundviden, klinisk viden og industri- og produktionsorienteret farmakologisk viden at skabe 

en lettere adgang til prøvemateriale fra patienter behandlet på danske sygehuse. En enklere 
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strategi vil komplementere forskningsundersøgelser, som kan danne basis for ny viden, som 

kan resultere i ny individualiseret behandling, Personlig Medicin. 

Det har været fremført fra både Kræftens Bekæmpelse samt den Nationale Videnskabsetiske 

Komité, at patienter, der bliver behandlet i det offentlige regi for samfundets fælles penge, 

også bør være forpligtet til/tage stilling til at være med til at bidrage til forskning ved at stille 

udtaget prøvemateriale til rådighed for udvikling i sundhedsviden og forskning 

inden for gældende lovgivning. 

Dette er ikke muligt for øjeblikket, medmindre der foreligger en specifik tilladelse fra 

patienten, og eventuelle klinisk indsamlede prøvematerialer vil derfor potentielt ikke være 

tilgængeligt for fremtidens forskningsprojekter. 

Det er derfor til diskussion i styregruppen for RBGB, at det gøres muligt, at de kliniske 

biobanker indeholder prøvemateriale. Disse er som udgangspunkt en optimal prøvepakke, 

som har det formål, at kunne bruges både til patientens egen behandling, men også til 

forskning i fremtidens teknologier. Dette med udnyttelse af adgang til samtlige data koblet til 

patienten og til nye analysemuligheder på de biobankede prøver. Det vil være teknologier, 

som kan anvendes til genom-, metabolom-, proteomanalyser og andre biomarkører eller 

funktionelle analyser. 

Dette vil kræve, at patienterne i forbindelse med diagnostik og behandling ikke blot skriver 

under på, at de afgiver sådant prøvemateriale til biobanker, men også ti lladelser til eventuel 

pseudoanonymiseret forskning og udvikling på de pågældende prøver med kobling til nye 

analysemuligheder og data, der allerede ligger i registre for de pågældende personer. Dette 

bliver fremtidigt vigtigt ved undersøgelse af genetiske normale variationers betydning for 

grupper af og enkeltpersoners livsbetingelser, risiko for udvikling af sygdom samt valg af 

korrekt behandling baseret på individuel systembiologisk kortlægning. 

Det er derfor arbejdsgruppens opfattelse, at lovgivningen skal muliggøre at gemme det 

optimale kliniske prøvemateriale i forbindelse med en hvilken som helst henvendelse til 

hospitalet, hvor patienten giver tilladelse til fremtidig anvendelse af dette prøvemateriale til 

egen og fremtidens muligheder til teknologi samt forskning. Det er en forudsætning, at 

patientens CPR-nr. kan bruges til at indhente relevante baggrundsdata og udføre de 

pågældende biomedicinske og biomarkørmæssige analyser på prøvematerialet. Alternativt vil 

materialet være af meget begrænset anvendelse. Et givet tilsagn, der som standard gives 

samtidig med udredning for en diagnose med efterfølgende behandling, bør ikke kunne 

forældes ved et 1-års-regelsæt. Et samtykke bør gælde, indtil patienten trækker tilsagn tilbage 

ved en registrering i VAR-registret. Dette er i overensstemmelse med planerne om regionale 

datastøttecentre og oprettelsen af Nationalt Genom Center. 

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at en sådan ordning vil være helt afgørende for den danske 

forsknings fremtid inden for sundhed og sygdom, idet man i udlandet, bl.a. i det store 
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amerikanske sundhedssystem Kaiser Permanente, allerede har mere end 1 mill.  mennesker 

inkluderet under sådanne aftaler. Hvis Danmark ikke muliggør en sådan forskning, står ikke 

alene det danske sundhedsvæsens niveau i risiko for direkte patientmæssige konsekvenser, 

hvad angår korrekt valg af behandling, men også den danske lægemiddel og utensilie industri 

inden for sundhed og sygdom. Dette vil potentielt fattiggøre Danmark i forhold til øvrige 

industrialiserede lande og således ramme både velfærd, leveniveau og 

forebyggelses- og behandlingsmuligheder. 

Trods den officielle høje kredit af danske registres værdi og særstatus i verden er Danmark på 

mange måder bagud sammenlignet med både Norge og Sverige, men også de europæiske 

lande og USA hvad angår samling af data og efterfølgende adgang til at analysere data.  

For at udnytte fremtidens biobanker til forskning er det derfor også nødvendigt at gennemgå 

strukturen og registreringsveje for de eksisterende registre i Danmark også med henblik på at 

skabe et samlet register med let adgang til epidemiologisk forskning, der kan koble 

biomarkører og genetiske analyser til kvalitetsdatabaser og registre. At registrene ikke alene 

er ukomplette eller ikke-eksisterende er et problem, men desuden er flere registre uegnede. 

Som eksempel kan nævnes Dødsårsagsregisteret samt Landspatientregisteret over stillede 

diagnoser. Her har nylige erfaringer vist, at eksempelvis antallet af diagnoser af diabetes 

retinopati er kraftigt overvurderede og dermed upålidelige, hvilket er sket af takstmæssige 

årsager i praksisområdet. Flere eksempler er beskrevet. 

 

g. Indsamling fra almen praksis 

Almen praksis er forberedt til en mulig indsamling, idet Webreq-systemet er på plads overalt i 

Danmark sammen med en transportordning fra almen praksis til nærmeste større 

laboratorium. En rekvisition af de prøvematerialer, der skal biobankes, er således lette at 

indføje som en standard i enhver rekvisition fra almen praksis. Der vil dog formentligt være en 

udgift forbundet med dette.  

 

 

h. Indsamling på hospitalet – Model 1 

Det forventes inden for få år, at alle laboratorier har en robotiseret prøvemodtagelse og 

sortering, således at de rekvirerede ekstra prøver til biobanking automatisk kan centrifugeres, 

og det korrekte materiale sorteres fra til direkte indsættelse i fryser eller eventuelt 

Tempus600 transport til automatiserede robotiserede frysere ved minus 80 grader Celsius.  
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i. Indsamling på hospitalet – Model 2  

I relation til de enkelte faglige områder (kræft, gigt, donorer, sukkersyge, genetik og andre) 

udarbejdes lister over de prioriterede specifikke sygdomskategorier, protokoller og 

forskningsprojekter, hvor der i forbindelse med vævs- og/eller blodprøver skal sikres materiale 

til biobanker. Materiale indsamles i dag som prioriterede områder besluttet af regionernes 

Sundhedsdirektører, som muliggør ansættelse af centerprojektledere på de 

større Universitetshospitaler. Projektlederne skal sikre indsamling på eget 

center, men også på samtlige lokalafdelinger, som hører til centret. 

En indsamling af prøver efter Model 2 ud fra bestemte kriterier eller diagnoser kan gøres på 

flere måder. Dette gælder i og for sig også for Model 1. En beslutning om opbevaring af 

restblodprøvemateriale kan udløses både fra praktiserende læger eller fra hospitalsafdelinger 

ved en markering i Webreq eller i det elektroniske rekvisitionssystem på hospitalet ved brug 

af en bestemt kode, en diagnose eller et projektnavn. 

Forudsat en automatiseret conveyor belt løsning på samtlige hospitaler kan info overføres til 

systemet, således at isolation af prøver, eventuelt afpippetering og videreførelse til 

fryserobotter, kan ske mere eller mindre automatisk. I dette tilfælde kan også udfald af 

aktuelle prøvesvar bestemme, om en prøve skal i en biobank eller ej. For eksempel ved 

hæmoglobin A1c over 48 kan det indtastes, at prøven skal biobankes under diagnosekoden, 

diabetes mellitus. Tilsvarende kan gøres for andre analysesvar, f.eks. TSH uden for 

normalområdet eller frit T4 uden for normalområdet. 

 

j. Kobling af data til prøvemateriale – Model 1 

De pågældende patienters prøver opbevares henførbart til patientens CPR-nr. og unikke 

nationale løbenumre. Dette muliggør ved udførelse af nye genomiske eller andre 

molekylærbiologiske og biokemiske analyser, at hypoteser og mekanismer kan afprøves, 

risikofaktorer bedømmes, og relationer mellem markører og effekt eller manglende effekt, 

samt bivirkninger af given behandling kan registreres.  Dette sker, når patientens øvrige 

forløbsdata kan indhentes via eksisterende registre og samkøres med nye laboratoriedata, der 

udføres, efterhånden som den teknologiske udvikling udfolder sig. 

Omvendt er det helt afgørende for at kunne verificere, afprøve og validere ny teknologi, at 

materialet er unbiased og er tilgængeligt på de danske hospitaler. 

 

k.   Kobling af data til prøvemateriale – Model 2 

I forbindelse med de enkelte faglige områders prioritering af blod- og vævsindsamling (se 

punkt 4c) indgår tilgængeligheden af kliniske data. Primært indsamles kun blod og væv til 

biobank inden for områder, hvor patienternes kliniske data registreres i en klinisk database. 
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Denne database bør som udgangspunkt være omfattet af Regionernes Kliniske Kvalitets 

UdviklingsProgram (RKKP). Patienters prøver og kliniske data bør opbevares henførbart til 

patientens CPR-nr., så kobling af biobankoplysninger og kliniske data umiddelbart er muligt, 

gerne i tæt samarbejde med de kommende datastøttecentre. 

 

5: Registrering og datahåndtering  
 

a. Anbefalinger fra arbejdsgruppen og handleplan 

 

Model 1 

• Det optimale og komplette 

billede ville opnås med en 

bankning af en prøve fra hver 

eneste henvendelse for at få 

alle forløb over 1 år med for 

den enkelte person, og dette 

ville resultere i bankning af 

ca. 3 prøver pr. 

patientkontakt, ca. 45 

millioner årligt.  

 

Model 2 

• Det skal være uændret både for 

tværregional tilslutning og automatiseret 

dataudveksling, men ved nyt forslag skal 

fremgå: Der udføres kun prøvetagning 

indenfor visse fokusområder, herunder 

særligt belastende sygdomme, bestemte 

diagnoser inden for nationale 

indsatsområder eller i definerede 

projektsammenhænge. Det forudsættes, 

at data overføres til den nationale 

database, så prøver kan stilles til rådighed 

også for andre forskere, der udfører 

projekter på de valgte typer af patienter. 

Dette giver dog begrænsninger for brugen 

af prøver til discoveryprojekter, 

sygdomsreklassifikationsprojekter, 

undersøgelser af basalmekanismer samt 

associationsstudier baseret på genomisk 

medicin og andre udvalgte biomarkører. 

 

b. Antal årlige prøver – Model 1 

 

Gruppen har forsøgt at skaffe et overblik over, hvor mange enkelte patientkontakter, der er til 

sygehusenes laboratorier hvert år, hvor mange analyser der laves på disse, og hvor mange 

unikke CPR-numre disse kontakter omfatter i året 2017. Henvendelse til 

Sundhedsdatastyrelsen er ubesvaret, og deres servicekontor mener ikke, at sådanne data 

findes. Den mikrobiologiske database MIBA på Statens Seruminstitut har meddelt, at der 
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udføres mikrobiologiske analyser på ca. 3 millioner patientkontakter pr. år, hvor mikrobiologer 

dog anfører, at stort set alle disse også vil have en kontakt til en klinisk biokemisk afdeling.  

En samlet oversigt over kliniske immunologiske analyser findes ikke, men de fleste vil 

formodentlig være dækket af klinisk biokemiske rekvisitioner, bortset fra donorrelaterede 

prøvetagninger. På baggrund af en henvendelse til den Nationale Laboratoriedatabank ses, at 

der i 2017 er registreret 13.881.000 rekvisitioner fordelt på 2.351.000 unikke 

CPR-numre omfattende såvel klinisk biokemiske som immunologiske analyser, 

dog kun fra 4 regioner, idet der ikke inkluderes svar fra Region Midt, MIBA eller Patobanken. 

En henvendelse til Patobanken med henblik på vævsprøver gav følgende data for 2017: 

Region RSD RH RM RSJ RN I alt DK 

Antal 

rekvisitioner 

276.301 421.197 256.390 147.725 116.044 1.217.657 

  

En henvendelse til de enkelte regioners klinisk biokemiske specialer har resulteret i opgørelser 

fra Region Syd, Region Sjælland og Region Nordjylland med faktiske tal. 

Tallene for Region Hovedstaden og Region Midt er skønnet ud fra de faktiske tal for Region 

Syddanmark. Det skal bemærkes, at et sådant skøn for Region Sjælland og Region Nordjylland 

resulterede i meget små afvigelser, under 2 procent i forhold til de faktiske tal. De opnåede tal 

ses i nedenstående Figur D.  

Figur D: Opgørelse over patientkontakter fordelt på analyser og regioner. 

 

Som konklusion ses det, at der i Danmark på klinisk biokemiske og klinisk immunologiske 

afdelinger er i alt 15,4 millioner patientkontakter i form af en rekvisition af analyser. Der er 
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udført ca. 165,5 millioner analyser, og der er udført analyser på 3,0 millioner forskellige 

patienter på hospitalerne. 

Man kan tænke sig flere scenarier for biobankning af disse kontakter. 

Det optimale og komplette billede ville opnås med en bankning af en prøve fra hver eneste 

henvendelse for at få alle forløb over 1 år med for den enkelte person. Dette 

ville resultere i bankning af ca. 3 prøver pr. patientkontakt, ca. 45 millioner 

årligt.  

Et scenarie 2 kunne være ikke at medtage rekvisitioner fra praktiserende læger, som omfatter 

ca. 40 procent af samtlige prøvetagninger. Dette ville reducere antallet af prøver til ca. 9 

millioner x 3 svarende til 27 millioner prøver pr. år.  

Et scenarie 3 kunne være kun at biobanke rekvisitioner fra hver person, inklusiv henvisning fra 

egen læge 1 gang pr. år. Dette ville give 9 millioner biobankede prøver. Hvis man ekskluderede 

de praktiserende lægers henviste patienter (60 procent) ville det være 5,4 millioner 

biobankede prøverør. 

Hertil kommer biobankning af alle vævsprøver, såfremt al materiale ikke anvendes til den 

patologisk anatomiske undersøgelse. Foreløbigt skønnes antallet til at omfatte ca. 600.000 af 

de i alt 1.217.657 udtagne til klinisk patologisk undersøgelse (disse vil dog foreligge som 

paraffin-vævssnit på lokalhospitalet). 

 

c. Antal årlige prøver årligt – MODEL 2 

I Model 2 forudsættes indsamling af vævsprøver, i alt ca. 1,2 millioner pr. år, under den 

allerede eksisterende økonomi. 

Model 2 er egentlig en fortsættelse af status quo med bankning af de prøver, der foregår i 

forbindelse med projekter rundt om i landet. Det er løseligt vurderet ud fra 

biobankskapaciteter i de fem regioner, at der for øjeblikket er biobanket mellem 50 og 100 

millioner prøver. Forudsætter man, at disse holder mellem 5 og 10 år, er indsamlingen af 

prøverør omkring 20 millioner stk. pr. år ved ca. 5 millioner patientkontakter pr. år. Den 

økonomiske beregning er vist som overslag i punkt 4 E. 

En del af disse aktiviteter er allerede finansieret, og for så vidt som denne finansiering kan 

kvalificeres bedre, kan disse udgifter trækkes fra overslaget i  punkt 4 E. 

 

d. En konsolidering og styrkelse af dataudveksling 

Det er afgørende for udviklingen af Personlig Medicin, at der skabes adgang til relevant 

prøvemateriale, så data vedrørende værtsgenetik og eventuelle andre OMICs -teknikker kan 

kobles til øvrige helbredsdata (også omtalt som, at data er gjort inter-operable).  
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Indsamling af og adgang til data og relevant prøvemateriale er en forudsætning, men 

muligheden for at koble data er afgørende for at opnå ønskede resultater for såvel forskning 

som klinisk Personlig Medicin. 

 

Frem for en konsolidering på applikations-/system-niveau lægger arbejdsgruppen 

op til en konsolidering på dataniveau ved at arbejde mod én fælles datamodel for 

dataudveksling på tværs af regionerne. Dette vil sikre muligheden for at koble data på tværs af 

sektorer, fagområder, regioner, eksterne organisationer og sågar internationale 

samarbejdspartnere eller faglige fællesskaber.  

 

En konsolidering på dataniveau fremfor på applikations-/system-niveau har en lang række 

fordele. En vision om konsolidering på applikations-/system-niveau på tværs af hele den danske 

sundhedssektor har politisk og praktisk trange kår – og en konsolidering på tværs af 

landegrænser er usandsynlig.  

Enighed om én fælles datamodel har vist sig at have langt bedre betingelser og gør det muligt 

at integrere og koble data på tværs af platforme, sektorer, fagområder og landegrænser.  

Derudover vil én fælles datamodel for dataudveksling medføre øget datakvalitet og højne 

niveauet for den nationale registrering, monitorering og rapportering. Ved valg af f.eks. OMOP 

Common Data Model fra det internationale open source OHDSI-konsortium skabes der adgang 

til en lang række værktøjer til analyse, feasibility, visualisering, risikostratificering og prædiktion 

– til stor gavn for både forskning og klinisk Personlig Medicin. 

En sådan strategisk retning for RBGB, vil styrke både RBGB’s  nationale og internationale position 

og være med til at bringe Danmark i front inden for biobanking og Personlig Medicin. 

 

e. Automatisk dataudveksling 

Vejen fra dataregistrering lokalt/regionalt til dataudveksling nationalt skal være så kort, enkel 

og hurtig som muligt. Derfor lægger arbejdsgruppen op til, at der etableres mulighed for 

automatisk dataudveksling fra region til nationalt register. 

 

6: Opbevaring  
 

Model 1 

• Der skal nedsættes en 

arbejdsgruppe, som skal 

beskrive tiltag i de 

Model 2 

Model 2 svarer stort set til det nuværende 

system, hvor der dog ikke er overblik over antal 
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forskellige regioner og 

dermed skabe overblik 

nationalt 

• Et udgangspunkt for 

opbevaring af prøver er 

minimum 20 år, men ved 

belastning af systemet 

kan selekterede prøver 

udtages og kasseres efter 

diskussion i faglige 

miljøer/styregruppen, så 

lagerkapaciteten efter 

kaosprincippet kan 

udnyttes til nye prøver.  

• Tværregional tilslutning til 

én fælles datamodel for 

dataudveksling. 

• Automatiseret 

dataudveksling mellem 

region og nationalt 

register. 

 

frysere, antal patienter, antal prøver eller total 

økonomi og finansiering i samtlige regioner. 

Som i Model 1 vil udgangspunkt være biobanking 

i 20 år, men med eventuelt beslutning om 

kassation af visse patientkategorier eller 

prøvetyper efter beslutning i faglige 

miljøer/styregruppen ved utilstrækkelig 

finansieringsmulighed. Der forudsættes en fælles 

datamodel for dataudveksling.  

 

Der forudsættes automatiseret dataudveksling 

mellem regionen og det nationale register. 

 

 

 

Det er arbejdsgruppens holdning, at et system til en kommende national biobank bør være 

standardiseret i henhold til et udbud, hvor disse frysere har en kapacitet på cirka 400.000 

prøver pr. år og med et bedre energiregnskab. Samtidig forudsættes, at disse frysere skal 

være koblet til den nationale database, der indeholder data fra alle de biobankede prøver, 

således at et landsdækkende overblik let kan nås med henblik på specifikke ønsker til 

specifikke projekter via sekretariatet for RBGB. 

Enkelte sygehuse eller regioner har allerede frysehusprojekter i støbeskeen. Det er vigtigt på 

længere sigt at få en fælles national plan. Dette vil sikre funktionaliteter, hvor forskergrupper 
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eller afdelinger med klinisk behov kan få en hvilken som helst prøve udleveret via en central 

databasesøgning og en direkte online besked til fryserdatabasen på det enkelte sygehus. Og 

dermed udtagning af en prøve ved hjælp af en robot med begrænset arbejdsindsats. 

Det kan synes som en stor og omfattende plan at lave et nationalt system af frysere, med de 

omkostninger der er, men på basis af de allerede eksisterende frysere, vil en stor del af en 

eventuel ekstra omkostning allerede være til stede og afholdt på de enkelte 

sygehuse. Dog ikke nødvendigvis som en driftsudgift, men som 

forskningsudgifter. 

Forslaget har som udgangspunkt således en samlet investeringsramme over 5 år på 1,148 

milliarder, hvilket ikke er afgørende forskellig fra nuværende, hvilket dog forudsætter at 

bevillingsgiverne bifalder sådanne fælles regionale rammer. 

Denne udgift skal ses i forhold til nuværende udgiftsniveau for området, hvor fx alene 

driftsudgifterne af de klinisk biokemiske laboratorier udgør ca. 3,2 milliarder kroner pr. år.  

 

6. a – modelbetragtninger 

Model 2 er en løsning, der svarer til nuværende biobanker med forventeligt ca. 5 mill. 

patientkontakters prøver og 20 mill. prøverør over en 5 års periode. Dette vil i alt give et 

forbrug på 100 mill. prøverør. En placering på 30 hospitaler forudsætter således en kapacitet 

på hvert hospital på 3,3 mill. prøver. Dette vil derfor kræve ca. 82 standardfrysere á 100.000 

kr. på hvert af disse sygehuse. Dette svarer meget vel til det antal frysere, der i gennemsnit 

befinder sig på større sygehuse. Den totale omkostning hertil er og vil i anlægsudgift blive ca.  

2.500 á 100.000 kr. eller 250 millioner kr. og pr. sygehus ved 30 stk. ca. 8,3 mill.kr. 

Driftsudgiften ved en funktionstid på 10 år vil på landsplan være 25 mill.kr. og pr. sygehus 

være ca. 800.000 kr. 

Ved valg af Model 1 som omfattende generel løsning ville omkostningerne forventeligt blive 

ca. dobbelt så store. Disse beregninger er imidlertid baseret på den eksisterende teknologi 

med stand-alone frysere ved minus 80o med en kapacitet på ca. 40.000 prøver pr. stk. 

Omkostningen ved opbevaring i specialbyggede frysehuse, som de findes bl.a. ved OUH, 

kendes ikke.  Det skønnes dog, at en sådan løsning på længere sigt uden robotiseret betjening 

kun er egnet til langtidsopbevaring og ikke en stor aktivitet i indsætning og udtagning af 

prøver løbende til projekter.  

En standardiseret national løsning baseret på f.eks. Gram a/s og Robotools løsning Kryobotic 

vil i anskaffelse koste det dobbelte, men en betragtelig lavere årlig driftsomkostning bl.a. 

baseret på lavere energiforbrug og længere levetid. 
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7: En indgang til data; koblinger til arbejdet i RKKP og regionale datastøttecentre 

 

Danske Regioner står for de tre udviklingsspor om RBGB, RKKP og etablering af regionale 

datastøttecentre. Målet er én samlet, smidig og sikker adgang til at bruge data, 

der genereres i sundhedsvæsenet og andre steder. Der henvises i øvrigt til 

oplægget om regionale datastøttecentre.  RBGB er forbundet med arbejdet i 

RKKP og i etableringen af de regionale datastøttecentre, og der skal fortsat i det videre 

arbejde være fokus på synergi og snitflader.  

a. Arbejdsgruppen anbefaler   

Model 1 

• RBGB, RKKP og de regionale 

datastøttecentre samarbejder om 

at levere én fælles 

dataunderstøttelse til klinikere, 

forskere, kvalitetsmedarbejdere 

mv. 

 

Model 2 

• Uændret 

 

 

 

 

 

 

b. Én indgang - Regionale datastøttecentre 

Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning (LMS) etablerer datastøttecentre 

som én indgang til hjælp og rådgivning. 

 

Målgruppen for de Regionale Datastøttecentre er klinikere og andet 

sundhedspersonale, forskere og kvalitetsarbejdere, såvel privat som offentligt, 

nationalt som internationalt - til gavn for patientbehandlingen. 

Datastøttecentrene skal ikke opbevare data. Adgang til data vil foregå gennem den 

kommende nationale teknologiske løsning. Datastøttecentrene kan være virtuelle 

eller fysiske, men er under fælles governance.  

 

Samlet set vil etableringen af datastøttecentrene understøtte brugen af biologiske prøver. 

  Formålet med de Regionale datastøttecentre er, at  

• understøtte udbredelsen af Personlig Medicin i klinisk praksis  

• være en guide til sikker, fortrolig og smidig adgang til brug af sundhedsdata  

• understøtte at sundhedsdata bruges i højere grad  

• udgøre én ensartet, sammenhængende og transparent adgang til rådgivning, service og støtte inden 

for behandling, diagnostik, forskning og kvalitetsarbejde i brugen af data. 
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Der henvises i øvrigt til oplægget om Regionale Datastøttecentre udarbejdet af Ledelsesforum 

for Medicinsk Sundhedsforskning. 

 

c. Én indgang – RKKP  

Den standardiserede og strukturerede indsamling af biologisk materiale i RBGB sikrer, at der 

er materiale til nuværende og kommende undersøgelser i forbindelse med 

behandlingen af den enkelte patient, samt at der er materiale til planlagte og 

kommende forskningsprojekter. Biologisk materiale uden tilhørende detaljerede kliniske 

oplysninger har en meget begrænset forskningsmæssig værdi.  

Med de tiltagende krav om datasikkerhed er det vanskeligt for den enkelte forsker at få 

adgang til kliniske data med den nuværende struktur. Data fra de elektroniske 

patientjournaler kræver omfattende tilladelser og ofte accept fra den enkelte patient. 

Derudover er disse data dårligt strukturerede og ofte mangelfulde. Dataudtræk fra de store 

centrale registre som CPR-registeret, Landspatientregisteret, Lægemiddelstatistikregisteret, 

Cancerregisteret og Patobanken er oftest ikke detaljerede nok til forskningsprojekter baseret 

på biologisk materiale. Derfor er der et lige så stort behov for en standardiseret og 

struktureret indsamling af kliniske data som en standardiseret og struktureret indsamling af 

biologisk materiale. Dertil er der også behov for en sikker og enkel kobling mellem de kliniske 

data og det biologiske materiale. Samkøring af det store centrale register vil sikre basale data 

som køn, alder, medicinering og diagnose, mens oplysninger om f.eks. tumorstadie, 

behandling, behandlingseffekt samt recidiv og sygdomsspecifik overlevelse vil kræve 

detaljerede kliniske databaser.  

De kliniske databaser, som administreres af RKKP – herunder de databaser, som er tilknyttet 

de multidisciplinære cancer-grupper (fx DMG, DBCG) – bør være i stand til at indsamle og stille 

disse data til rådighed for den enkelte forsker.  

Forskeren bør have en enstrenget og enkel adgang til såvel biologisk materiale som relevante 

kliniske data. De kliniske databaser administreret af RKKP bør have en ensartet opbygning, så 

adgang til data på tværs af sygdomme er komplikationsfrit. Det bør også sikres, at alle 

databaser, som administreres af RKKP, lever op til en veldefineret minimumsstandard. Dette 

vil understøtte brugen af biologiske prøver. 

Denne opgave bør varetages i arbejdsgruppen for RKKP.  

 

8: Økonomiske overvejelser  
 

a: Anbefalinger fra arbejdsgruppen 
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Model 1 

• Arbejdsgruppen anbefaler, at et 

netværk med frysere med 

centralt styret overvågning og 

robotbetjening opbygges i 

Danmark. Den samlede 

omkostning på ca. 300 mill. kr. pr. 

år retfærdiggøres af de enorme 

potentialer, som et sådant 

struktureret system tilbyder 

dansk forskning og det danske 

samfund. 

• Brugen af materialer er et mål for 

retfærdiggørelse. 

 

Model 2 

• Overvågning via biobankcentre i de 

enkelte regioner. Alt kobles til et og 

samme IT-system. 

• Brugen af materialer synliggøres. 

 

 

 

b: Økonomiske overvejelser – Model 1 

Se desuden afsnit 4 om indsamling af prøver for yderligere økonomiske betragtninger. Dette 

afsnit skal ses som en model/nogle betragtninger om, hvordan prøvesamlingen kan tilgås fra et 

økonomisk perspektiv.  

I afsnit 4 om indsamling af prøver blev det beskrevet, at visionen er at samle nogle ekstra 

prøver ind ved kontakter til sundhedsvæsenet, som i forvejen udløser prøvetagning. En 

systematisk indsamling af et ekstra prøvesæt á 3 stk. fra alle patienter, der har kontakt til 

sygehusvæsenet, som også involverer en prøvetagning, vil omfatte ca. 15 millioner 

personkontakter pr. år og dermed løbe op i 45-50 millioner prøver. Det vil dog ikke være 

nødvendigt at udføre denne systematiske prøveindsamling hvert år, men i hvert fald i en 5-

årig periode for at skaffe en tilstrækkelig mængde bredt biologisk materiale til udredning af 

sygdomme og test af nye teknologier. Disse teknologier kan herefter udføres de følgende 5-10 

år på det eksisterende materiale. Materialet forventes at dække stort set alle sygdomme, som 

efterfølgende kortlægges i det individuelle forløb for hver patient som følge af de registre, 

som opbygges under varetagelsen af patienterne. Dette vil give en unik og på globalt plan 
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enestående mulighed for afprøvning og testning af biomarkører til 

Præcisionsmedicin/skræddersyede behandlinger og Personlig Medicin.  

Det antages, at de 45 millioner prøver vil belaste ca. 50 hospitaler med 1 millioner prøver 

årligt eller ca. 5.000 pr. arbejdsdag, som skulle være realiserbart i et robotiseret 

prøvebehandlingssystem. 

Med en sådan mængde prøvetagning vil det på hvert af de 50 sygehuse kræve 2-

3 frysere. Dette vil give et samlet antal af ca. 120 frysere med en kapacitet på 

400.000 prøver pr. fryser og en stykpris på ca. 1,5 millioner. Omkostninger til disse 120 frysere 

vil med dette regnestykke løbe op i ca. 180 millioner kr. pr. år. og i alt 900 millioner kr. over 

den projekterede 5-årig periode. 

Oven i denne udgift kommer strømforsyning, der forventes at være ca. 10.000 kr. pr. fryser pr. 

år. 

Da det ikke er realistisk at anbringe dette store antal prøver i centrale frysere, foreslås det, at 

hvert sygehus udstyres med standardfrysere, der er robotiserede, således at en central 

database kan finde de nødvendige prøver, udtage disse og sende disse til anvendelse på det 

sted, hvor man ønsker at udføre et formaliseret projekt. 

Den praktiske håndtering på laboratorierne forventes/estimeres til at kræve 50 

fuldtidsstillinger og i øvrigt utensilieomkostninger på 50 øre pr. prøverør, beløbende til ca. 45 

millioner kr. pr. år. 

Det vil forsat være nødvendigt at udvikle og sikre et IT-paraplysystem til søgning tvær-

regionalt/nationalt. Systemet eksisterer, og derfor vil beløbsrammen til dette være relativt 

lille set i lyset af de øvrige udgifter. 

 

c: Økonomiske overvejelser – Model 2   

Model 2 beskriver en model, der stort set svarer til den nuværende aktivitet i antal patienter 

(ca. 5 mill. pr. år), antal prøver (ca. 20 mill. pr. år) og omkostninger, bortset fra at der ikke for 

nuværende anvendes prøverobotter. Dette betyder, at den nuværende omkostning pr. år 

forventes at ligge på omkring 150 mill.kr. pr. år, men finansieret fra mange forskellige kilder, 

herunder forskning, kommerciel klinisk afprøvning og sygehusene selv. Det kan derfor 

diskuteres, om en Model 2 med en marginal tilførsel af ekstra personalefinansiering af 

tilpasning af prøverobotter og til en standard EDB-løsning, samt ekstra omkostninger til 

robotdrevne frysere, kunne være tilstrækkeligt. Restbeløbet kunne finansieres af sygehusene 

eller regionerne. Formålet med den nationale løsning er netop at skabe adgang for andre end 

de initierende forskere lokalt til prøver, der generelt var anvendelige til forskning i andre 

sammenhænge og til udvikling af Præcisionsmedicin/skræddersyede behandlinger og 

Personlig Medicin. 
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En manglende tilførsel af ressourcer (med Model 2) ville i givet fald resultere i, at de 

nuværende systemer ikke blev ændret på noget punkt. Og de pågældende forskere ville 

beholde prøverne udelukkende til sig selv og til egen forskning. Dette ville igen betyde, at 

mange prøver aldrig ville blive udnyttet til samfundets bedste, som det også sker nu. Det er 

dog ikke kendt, hvor stor en del af prøverne, der aldrig finder anvendelse i forskning og 

udvikling. Dette bør i givet fald også kortlægges sammen med en mere nøjagtig 

finansierings- og volumenoversigt. 

 

9: Juridiske aspekter  
 

Model 1 

• Arbejdsgruppen anbefaler et 

åbent og bredt samtykke, da 

dette vil være en fordel for 

forskerne, hvorimod et snævert 

samtykke vil begrænse 

mulighederne for forskning, da 

data ikke kan tages i brug til nye 

anvendelser uden at søge om nyt 

samtykke.  Arbejdsgruppen 

vurderer, at det er nødvendigt 

med en vis grad af fleksibilitet, da 

de nationale (og internationale) 

biobanksaktiviteter er i en tidlig 

fase og under stadig udvikling. 

Der vil derfor være et vedvarende 

behov for revision af formen for 

informeret samtykke, og der vil 

næppe være en ”one size fits all” 

løsning. 

 

• Arbejdsgruppen bemærker, at 

dette afsnit skal opdateres så 

snart de nyere juridiske 

bekendtgørelser om 

biobankernes formål (fra Bech 

Bruun) er tilgængelige. Loven skal 

kunne favne, at området er i en 

Model 2 

• Det samme. 
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rivende udvikling, hvilket 

omfatter, at et samtykke givet i 

dag ikke nødvendigvis gives på 

fuldt informeret grundlag om de 

fremtidige anvendelser af 

prøverne.  

 

 

 

a. Definition af informeret samtykke 

Det informerede samtykke er en meget central del af de etiske overvejelser om 

biobanksaktiviteter. Informeret samtykke kan defineres som: ”En beslutning, der er meddelt 

skriftligt, dateret og underskrevet eller meddelt elektronisk sammen med brug af digital 

signatur, om at deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt. Dette er sket efter 

fyldestgørende information om projektets art, betydning, rækkevidde og risici, og modtagelse 

af passende dokumentation er truffet af egen fri vilje af en person, der er i stand til at give sit 

samtykke.” 

 

Det informerede samtykke er derfor rygraden i al forskning. Samtykket gives til et kendt 

forskningsprojekt. Vigtigt for samtykket er, at det bygger på sund fornuft og gives på baggrund 

af en information, som indbefatter, hvad ”et almindeligt menneske ville ønske at vide for at 

kunne tage stilling til deltagelse”. Dette dækker over forsøgets formål, metoder, finansiering, 

interessekonflikter, forskers affiliering, fordele og ulemper ved deltagelse etc.  

 

I Komitéloven er der hjemmel for dispensation for informeret samtykke i særlige situationer. 

Af Komitéloven fremgår: ”§ 10. Komitéen kan fravige kravet om samtykke eller 

stedfortrædende samtykke efter §§ 3-5, hvis et anmeldelsespligtigt sundhedsvidenskabeligt 

registerforskningsprojekt ikke indebærer sundhedsmæssige risici og forskningsprojektet ikke 

på anden måde efter omstændighederne i øvrigt kan være til belastning for forsøgspersonen. 

Det samme gælder, hvis det vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at indhente 

informeret samtykke henholdsvis stedfortrædende samtykke. 
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Stk. 2. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om de forhold, som er nævnt i stk. 

1.”  

 

På den måde overlades det til Videnskabsetisk Komite (VEK) at definere, hvornår der er tale 

om ’sundhedsmæssige risici’, forhold der er en belastning for forsøgspersonen, og hvornår det 

er ’uforholdsmæssigt vanskeligt’ at indhente informeret samtykke.   

Der pågår for nuværende i regi af Nationalt Genom Center en udarbejdelse af 

samtykke, som skal muliggøre forskning ved brug af nuværende og kommende 

teknikker. Dette samtykke er i høring og forventes udsendt ultimo januar 2019. Når det 

endelige samtykke, som har taget afsæt i eksisterende samtykke udarbejdet af Dansk Selskab 

for Klinisk Genetik, er godkendt, bør samtykke i RBGB revurderes i arbejdsgruppen under 

RBGB. Derved sikres, at samtykker på tværs er ensrettede og, i det omfang det er muligt, 

formuleres analogt. 

 

b. Fremtidig forskning 

Det er principielt ikke muligt at give samtykke til  fremtidig forskning, som man af gode grunde 

ikke kender indholdet af. Hvis man afgiver samtykke til at gemme biologisk materiale i en 

biobank med henblik på fremtidig forskning, kan dette derfor opfattes som en 

”hensigtserklæring”. Derfor vil dette ikke være et juridisk gældende dokument. I forbindelse 

med beslutningen om etableringen af Dansk CancerBiobank (DCB) i 2007 blev det besluttet, at 

der skulle gives samtykke til at gemme blod i DCB. Denne beslutning er videreført i RBGB. Der 

blev udarbejdet en samtykkeerklæring, som er revideret flere gange i takt med, at lovgivning, 

analysemetoder, etc., er ændret. Samtykket er et såkaldt ”bredt samtykke”.  Det vil sige, at 

når patienten én gang har givet sit samtykke, så overgives beslutninger om fremtidig forskning 

til styregruppen for biobanken og VEK. Der er her ingen specifik angivelse af, hvad materialet 

må bruges til, udover at det fremgår, at der kan blive udført omfattende undersøgelser, bl.a. 

genomsekventering, og at materialet kan anvendes til såvel offentlig som privat forskning.  

 

Tilsvarende er der ingen begrænsning på anvendelsen af data, udover at der bliver søgt 

tilladelse hos datamyndighederne. Der gives desuden information om muligheden for at 

trække sit samtykke tilbage ved henvendelse til Vævsanvendelsesregistret. Formålet med 

samtykkeerklæringen har først og fremmest været at fremtidss ikre biobankmaterialet, 

specielt med henblik på godkendelse af projekter af VEK.  

 

c. Internationale erfaringer 

Siden starten af DCB har både World Medical Association og EU givet anbefalinger til, hvordan 

informeret samtykke tages i anvendelse for biobanker. Området har betydelig interesse. Ved 

en litteratursøgning (juli 2018) var der flere end 1000 hits på artikler om informeret samtykke 

og biobanker. En foreløbig gennemgang af disse viser en klar overvægt af artikler, der 

anbefaler (en eller anden form for) informeret samtykke i forbindelse med 
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biobanksaktiviteter. Der er i litteraturen beskrevet en række former for informeret samtykke. 

Disse går fra ”blanko samtykke”, hvor deltageren spørges én gang for alle, til ”det dynamiske 

samtykke”, hvor deltagerne spørges hver gang, deres data bliver brugt. Det dynamiske 

samtykke er på linje med det samtykke, der i dag anvendes i forskningsbiobanker godkendt af 

VEK i forbindelse med konkrete, fremadrettede projekter.  

 

For ikke at komme i en situation, hvor biobanker og biobanksforskning bliver 

mødt med en voldsom kritik og usædvanligt mange negative reaktioner, især på 

de sociale medier (shit storm), er det vigtigt med en dyb og vedvarende involvering af 

befolkningen. Borgerne bør løbende informeres, og der bør sikres , at information om brugen 

af det biologiske materiale, samt både negative og positive fund, formidles til borgerne. Det er 

ikke kun anvendelse i offentlig forskning, som skal formidles; kommerciel anvendelse af 

biobanksmateriale bør også indgå i diskussionen om samtykke med henblik på at sikre en 

transparent brug af det biologiske materiale. 

 

Næste skridt 

Nærværende oplæg er et sigtepunkt for udviklingen af RBGB. Med afsæt i denne 

rapport, skal regionerne etablere særskilte planer for, hvordan realiseringen af de 

foreslåede mål opnås.  

Nærværende oplæg danner grundlag for ansøgninger om finansiering mv. 

Oplægget vil blive sendt i høring ved relevante parter.  

 

Der opfordres til, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som arbejder med:  

l. Revidering af den nuværende governance-struktur for RBGB, således at tillid fra 

patient og forsker bevares. 

m. At udarbejde kriterier til inklusion af kommende biobanker i RBGBs infrastruktur.  

n. At udarbejde et nationalt overblik over frysekapacitet. 

o. At gennemgå udfordringer omkring etablering/udbygning af et IT-system, som skal 

kunne overskue og agere nationalt i RBGB. 

 

Bilag 1: Arbejdsgruppen udpeget af regionernes sundhedsdirektørkreds 

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de faglige miljøer i regionerne har været 

nedsat af Sundhedsdirektørerne til at udarbejde denne rapport.  
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Arbejdsgruppen for udviklingsrapporten af RBGB består af førende sundhedsfolk inden for 

Personlig Medicin fra hver af de 5 regioner, samt fra RBGB. Gruppen er nedsat af Danske 

Regioners Sundhedsdirektørkreds. Gruppen har været sekretariatsledt af Danske Regioner. 

Arbejdsgruppen har mødtes 3 gange i perioden maj 2018 til december 2018, samt været i 

løbende dialog.  

Arbejdsgruppen har følgende sammensætning:  

Arbejdsgruppe   

Per Jørgensen Vicedirektør for 

Rigshospitalet 

Region Hovedstaden, 

Rigshospitalet 

Rasmus Christian 

Jørgensen 

Konsulent, PFI's 

Improvement Advisor 

team 

Region Sjælland 

Ivan Brandslund Laboratoriechef Region Syddanmark 

Torben Steiniche Ledende overlæge Region Midtjylland 

Henrik Krarup Ledende overlæge Region Nordjylland 

Estrid Høgdall Sekretariatsleder for 

RBGB 

Region Hovedstaden, 

Herlev Hospital 

Sekretariatet   

Maj-Britt Juhl Poulsen Chefrådgiver, 

teamleder 

Danske Regioner 

Laura Revsbech Winther Konsulent  Danske Regioner 

Emilie Winther Konsulent  Danske Regioner 

Sundhedsdirektørkredsen   

Anne Bukh Sundhedsdirektør Region Nordjylland 

Ole Thomsen Sundhedsdirektør Region Midtjylland 

Kurt Espersen Sundhedsdirektør Region Syddanmark 

Leif Panduro Jensen Sundhedsdirektør Region Sjælland 

Svend Hartling Sundhedsdirektør Region Hovedstaden 

 

Bilag 2: IB skema vedrørende befolkning, rekvisition og analysedata  

2017     SLB RSD RH RM RSJ RN I alt DK 

Befolkni

ng 

a 380.000 1.200.00

0 

1.800.00

0 

1.300.00

0 

820.000 600.000 5.720.00

0 
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Røde tal er afledte tal ud fra RSD faktiske tal. 

 

Bilag 3: Den amerikanske version af Precision Medicine 
 

What is precision medicine? 

National Institutes of Health (NIH), 2018, USA definerer Præcisionsmedicin som “”an emerging 

approach for disease treatment and prevention that takes into account individual variability in 

genes, environment, and lifestyle for each person." This approach will allow doctors and 

researchers to predict more accurately which treatment and prevention strategies for a 

particular disease will work in which groups of people. It is in contrast to a "one-size-fits-all" 

approach, in which disease treatment and prevention strategies are developed for the 

average person, with less consideration for the differences between individuals”1. 

 

                                                                 
1 https://ghr.nlm.nih.gov/primer/precisionmedicine/definition 

Antal 

rekv. 

b 840.000 3.215.00

0 

4.860.00

0 

3.510.00

0 

2.214.00

0 

1.620.00

0 

15.419.0

00 

Antal 

analyser 

c 9.130.00

0 

36.750.0

00 

     

Antal 

diskr. 

CPR 

d 251.000 636.000 954.000 689.000 435.000 318.000 3.032.00

0 

Ratio b/a 2,2 2,7      

Ratio c/a 24 31      

Ratio d/a 0,66 0,53      

Ratio c/b 

(anal/rekv) 

11 11      

Ratio c/d 

(anal/pers.) 

36 57      
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Bilag 4: Definition af Personlig Medicin 

Denne definition af Personlig Medicin er taget fra oplæg om Regionale Datastøttecentre 

 

 

 

Bilag 5: Fryser kapacitet - 80o i rør a 1 ml i Region Syddanmark 

Sted Person Organisat

ion 

Kapacit

et 

Sygdomm

e 

Planer Fri 

kapaci

tet 

Hjemme

side 

Svendborg 

Sygehus 

Steen 

Antonsen 

De 

enkelte 

projekter 

4 

frysere 

100.00

0 stk. 

1 ml 

rør 

Diverse Ny 

behov 

styret 

fra 

projekt 

til 

projekt 

10-

20.000 

a 1 ml 

 

OUH Torben 

Barington 

 

Lars 

Melholt 

 

 

Thomas 

Kielsgaard 

Kristensen 

OPEN 

Biokemi 

 

 

 

 

Frysehus/

alle RSD 

afd. 

600.00

0 rør 

 

10-80o 

Frysere 
 

240 x 

20.000 

400 

projekter 

 

Alle 

 

 

Alle sgd. 

- 

 

- 

 

 

fortsat 

drift af 

frysehus 

nyt 

10.000 

 

0 

 

 

200.00

0  

(0 fra 

2023) 

OPEN, 

Odense 

SDU.dk 

Definition af Personlig Medicin 

Personlig Medicin er en medicinsk model, hvor karakterisering af den enkeltes fænotype og genotype 

anvendes til at:  

- skræddersy en behandlingsstrategi til den enkelte  

- bestemme disponering for sygdomme  

- udarbejde målrettede forebyggelsesinitiativer   

Karakterisering af fænotyper og genotyper kan eksempelvis foregå ved hjælp af billeddiagnostik, 

blodprøver, karakterisering af tumormarkører og data om sociale- og adfærdsmæssige faktorer samt 

Patient Related Outcome (PRO) data.  

Definitionen er inspireret af Horizon 2020 og European Council conclusions on Personalised medicine for patients   

 

Definitionen er inspireret af Horizon 2020 og European Council conclusions on Personalised medicine for patients   
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90 x 

20.000  

Esbjerg Jørgen 

Gram 

 

Torben 

Knudsen 

Klinisk 

Biokemi 

 

IRS & 

Med. Afd. 

30x25.

000 

Trombos

e pt.  

 

Bariatri/l

ever 

Nej 

 

Overvej

es 

75.000 

1 ml 

rør 

 

Sygehus 

Sønderjylla

nd 

Susanne 

Cording 

 

 

Vibeke 

Andersen 

 

Steen 

Lomholt 

 

Esben 

Skovsted 

Ikke saml. 

organ 

 

 

Biokemi 

 

Mikrobiol

ogi 

 

Patologi 

3 á 

25.000 

 

 

5 á 

20.000 

 

1 á 

20.000 

 

1 á 

10.000 

Neurol, 

diab. 

5-6 

projekter 

 

3-4 

projekter 

 

 

 

Div. 

Nej 

 

 

 

 

Nej 

 

Nej 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

 

Gråsten 

Gigthospita

l 

Charlotte 

Drachmann 

73654055 

Da. 

Rheuma  

Biobank 

DanBio 

5 á 

25.000 

Reumatol

ogi 

Nej 0  

Sygehus 

Lillebælt 

Ivan 

Brandslund 

DD2 

Vejle 

Diabetes 

Biobank 

Afd. KBA 

 

60 x 

25.000 

rør 

 

Cancer og 

diabetes 

 

Frysehus 

Robotst

yret 

 

0 

 

DD2. nu 

RSD 

Fryserkapa

citet 6. juni 

2018 

 

Kilde:  Ivan 

Brandslund

, Prof. 

Forskningsc

hef, SLB-

SDU 

Data 

samlet ved 

interview 

af de 
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Bilag 6: Relevante links om bioetik  

Bekendtgørelse af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige 

forskningsprojekter (2017) https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=192671  

 

WMA Declaration of Taipei on Ethical Considerations regarding Health Databases and 

Biobanks (2017) https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-taipei-on-ethical-

considerations-regarding-health-databases-and-biobanks/  

 

UNESCO International Bioethics Committee Report of the International Bioethics Committee 

of UNESCO (IBC) on Consent (SHS/EST/CIB08–09/2008/1 )Paris: UNESCO; 2008 

https://web.archive.org/web/20100704144634/http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001

781/178124e.pdf  

Recommendation CM/Rec(2016)6 of the Committee of Ministers to member States on 

research on biological materials of human origin 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168064e8ff  

nævnte 

ansvarlige.  

Generelt 

udsagn: 

Mangler 

infrastrukt

ur for 

fryserkapac

itet og 

styring.  

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=192671
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-taipei-on-ethical-considerations-regarding-health-databases-and-biobanks/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-taipei-on-ethical-considerations-regarding-health-databases-and-biobanks/
https://web.archive.org/web/20100704144634/http:/unesdoc.unesco.org/images/0017/001781/178124e.pdf
https://web.archive.org/web/20100704144634/http:/unesdoc.unesco.org/images/0017/001781/178124e.pdf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2016)6
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168064e8ff

