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1. Indledning og opsamling 
 

På hospitalerne i Region Midtjylland drives både kliniske biobanker og 

forskningsbiobanker, nogle alene relateret til den kliniske forskning på 

regionens hospitaler, andre i samarbejde med Aarhus Universitet.  

Biobankområdet har en lang historik, men områdets omfang – både i antal 

biobanker og biobankernes indhold - er stadigt stigende. Samtidig har den 

retlige regulering af biobankerne og opmærksomheden omkring sikring af de 

personoplysninger, der ligger i biobankerne, forandret sig. 

 

Region Midtjylland og Aarhus Universitet har på den baggrund ønsket, at der 

blev skabt overblik over de regionale biobanker for at strukturere og styrke 

området. 
Til det formål har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra 

alle regionens hospitaler og fra Aarhus Universitet med henblik på at skabe et 

overblik over området og udforme fælles retningslinjer for biobanker med 

patientmateriale. Arbejdsgruppens kommissorium er vedlagt som rapportens 

bilag 1.  

 

Arbejdsgruppen afrapporterer hermed til Klinikforum i Region Midtjylland og 

lederforum på Institut for Klinisk Medicin, AU, som er beslutningsorganer i 

forhold til arbejdsgruppens anbefalinger. 

 

Arbejdsgruppen har fokuseret på grundlaget for sikker og lovlig drift af 

biobankerne i Region Midtjylland.  

Formålet med arbejdet har med andre ord været at styrke både driften, 

beskyttelsen af personhenførbare oplysninger og infrastrukturen for forskning 

ud fra biobankerne. Et centralt perspektiv har været, hvorledes det for den 

enkelte forsker gøres enklere at navigere i de formelle krav i forbindelse med 

bl.a. oprettelse og benyttelse af biobanker samt i forhold til at få viden om, 

hvad der findes af muligt forskningsmateriale. Et andet centralt perspektiv har 

drejet sig om forudsætningerne for at skabe et administrativt overblik over 

området.  

 

Arbejdet er foretaget ud fra det eksisterende juridiske grundlag i den periode, 

hvor arbejdsgruppen har arbejdet. Arbejdsgruppen er bevidst om, at EU's 

persondataforordning, som har skæringsdato den 25. maj 2018, kan medføre 

anderledes krav. Det er dog arbejdsgruppens opfattelse, at der er behov for, at 

der foretages en tværgående stillingtagen til Region Midtjyllands og Aarhus 

Universitets håndtering af Persondataforordningen i regi af Region Midtjyllands 

informationssikkerhedsarbejde. Arbejdsgruppen har derfor ikke for nuværende 

kunnet tage stilling til hvilke eventuelle ændrede krav, der skal håndteres som 
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følge af Persondataforordningen. Arbejdsgruppen anbefaler, at dette 

adresseres i forlængelse af denne rapport.  

 

Som led i afgrænsningen af arbejdet har arbejdsgruppen fravalgt at udfærdige 

retningslinjer specifikt for kliniske biobanker. Dette skyldes, at disse er 

reguleret og kontrolleret fra Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. afsnit 3.3.1.  

Arbejdsgruppen har også fravalgt at lave anbefalinger i forhold til den mere 

operationelle drift og brug af biobankerne – herunder fastlæggelse af 

rørstørrelser, indretning mv. samt arbejdsmiljømæssige aspekter. Dette valg er 

truffet i konsekvens af, at der ikke i regionen for nuværende er planer om 

investeringer i regionsdækkende faciliteter for biobanker, da lokalt placerede 

frysere og tilhørende lokalt baseret styring og forvaltning af disse fortsat er 

udgangspunktet.  

 

Arbejdsgruppen har i stedet  udarbejdet forslag til fælles administrative 

retningslinjer samt undersøgt behov, kapacitet og perspektiver for områdets 

udvikling. Arbejdsgruppen har dog valgt at inddrage nogle overvejelser og 

perspektiver i forhold til den fremtidige drift og udvikling af området. Dette 

blandt andet med udgangspunkt i erfaringer og eksempler fra andre regionale 

biobanker. 

 

1.1 Opsamling 

Samlet er der i Region Midtjylland ca. 338 biobanker med humane prøver i ca. 

445 frysere. Dertil kommer et antal kvælstofkryotanke. Den samlede kapacitet 

ved Regionshospitalet Horsens (RHH), Regionshospital Randers (RHR) og til 

dels Hospitalsenhed Midt (HEM) forventes at være tilstrækkelig i nogle år 

endnu. Disse enheder opbevarer biobankerne ved de enkelte afdelinger og har 

ikke centrale faciliteter.  

For Hospitalsenhed Vest (HEV) og Aarhus Universitetshospital (AUH) er der 

planlagt nybyggeri af fælles biobanksfaciliteter på begge hospitaler, eftersom 

der ikke er tilstrækkelig plads lokalt i afdelingerne. Der er planlagt 95 m2 i 

NIDO i Gødstrup og 900 m2 i Forum ved Aarhus Universitetshospital. 

Psykiatriens biobanker bliver samlet ved udflytningen til Skejby.  

 

 

Arbejdsgruppens anbefalinger med afsnit henvisninger: 

• Retningslinje om formalia vedr. biobanker (afsnit 5.1) 

• Retningslinje om årlig gennemgang af biobanker (afsnit 5.2) 

• Arbejde mod et fælles system til organisering af oplysninger om 

biobanker (afsnit 5.3.2.1) 

• Krav om registrering og administration af prøver i et 

databasesystem (afsnit 5.3.2.2) 

• Fremadrettet opfølgning og rådgivning på biobankområdet (afsnit 

5.3.4) 
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1.2 Læsevejledning 

I rapportens afsnit 2 beskrives de forskellige typer biobanker og væsentlige 

begreber vedr. biobanker og materiale i biobanker. 

I afsnit 3 beskrives de formelle krav vedrørende biobanker – det gælder både 

det lovmæssige grundlag og regler vedr. information og samtykke. 

I afsnit 4 beskrives den viden, der er om de eksisterende biobanker i Region 

Midtjylland og forventninger til udviklingen heri. 

I afsnit 5 fremgår arbejdsgruppens anbefalinger vedrørende området, forslag 

til retningslinjer og perspektiveringer vedrørende områdets udvikling. 

 

2. Definitioner og typer af biobanker 
Der er tidligere lavet en udredning af biobanker i Region Midtjylland af 

Charlotte Modin, nu projektleder i Regionernes Bio- og GenomBank og 

biobankansvarlig i Medicinsk Forskningslaboratorium ved Institut for Klinisk 

Medicin, Aarhus Universitet1. Nedenstående afsnit samt afsnit 3 baserer sig i 

høj grad på beskrivelserne deri, samt på National Videnskabsetisk Komités 

"Vejledning om brug af biologisk materiale i sundhedsvidenskabelige 

forskningsprojekter"2. 

 

En biobank defineres som en struktureret samling af menneskeligt biologisk 

materiale, der er tilgængeligt efter bestemte kriterier, og hvor oplysninger, der 

er bundet i det biologiske materiale, kan henføres til enkeltpersoner. Der 

skelnes mellem forskellige typer af biobanker afhængig af biobankens formål. 

De forskellige typer gennemgås i de følgende afsnit. 

 

2.1. Klinisk biobank 

Biobank der anvendes til kliniske formål (forebyggelse, diagnose, behandling, 

pleje eller forvaltning af læge- eller sundhedstjenester). Kaldes også 

behandlings- eller diagnostisk biobank. 

De kliniske formål kan fx være, at man forudser, at der kan blive behov for 

yderligere undersøgelser af prøven i forbindelse med den fortsatte behandling 

af patienten, eller fordi den kan anvendes til fx kvalitetssikrende procedurer 

eller metodeudvikling. 

 

                                       

 

 
1 Modin, Charlotte: Biobanker i Region Midt - Udredning med henblik på samlet 

biobanksfacilitet i DNU, 2011 
2 http://www.nvk.dk/emner/biobanker/vejledning-om-bio-mat 
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2.2. Forskningsbiobank  

I henhold til komitéloven3 er en forskningsbiobank en samling af menneskeligt 

biologisk materiale, der indgår som en integreret del af et konkret 

forskningsprojekt. Den er som sådan knyttet til det konkrete projekt og 

ophører senest ved afslutning af projektet - dvs. senest samtidigt med, at alle 

analyser relateret til det konkrete forskningsprojekt er afsluttede. 

En forskningsbiobank oprettes, når materialet skal opbevares udover den tid, 

det tager at indsamle og analysere prøverne - typisk 5-7 dage. Prøver, der 

umiddelbart destrueres efter udtagning og endt analyse, vil ikke være omfattet 

af biobankbegrebet. 

Der er tale om en forskningsbiobank, hvad enten det biologiske materiale 

udtages og opbevares i projektet, eller det rekvireres fra en eksisterende 

biobank. Derimod hører en samling af patientprøver beregnet til fremtidig ikke-

konkretiseret forskning ikke ind under denne kategori - først når materialet 

ønskes anvendt til forskning. 

 

2.3. Biobank til fremtidig forskning 

En struktureret samling af menneskeligt biologisk materiale, der opbevares 

med henblik på fremtidig endnu ikke specificeret forskning. 

 

2.4. Donorbiobank 

Biobank, hvor det biologiske materiale er givet (doneret) typisk af raske 

personer med henblik på behandling af en konkret patient eller en nærmere 

angivet patientgruppe. 

 

2.5. Biobank til andre sundhedsformål 

Biobank, der ikke lader sig rubricere under de øvrige kategorier af biobanker, 

men som alligevel har et sundhedsformål.  

 

2.6. Non-humane biobanker 

En struktureret samling af biologisk materiale fra dyr, der opbevares med 

henblik på forskning – nutidig eller fremtidig.  

 

Non-humane biobanker bliver ikke eksplicit adresseret i den øvrige 

afrapportering, idet der ikke vurderes at være væsentligt særlige forhold. Der 

opfordres generelt til registrering og opbevaring af non-humant materiale på 

linje med humant materiale for at sikre anvendelighed og data integritet. 

 

                                       

 

 
3 LBK Nr. 1083 (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192671) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192671
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2.7 Begreber vedr. materiale i biobanker 

Overskydende biologisk materiale er materiale udtaget i tilknytning til – og til 

brug i - et konkret sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, men som er i 

overskud ved projektets afslutning. Materialet skal som udgangspunkt 

destrueres ved afslutningen, men kan under visse betingelser gemmes i en 

biobank til fremtidig forskning, se afsnit 3.3.2.  

 

Ekstra biologisk materiale er biologisk materiale til fremtidigt, endnu ikke 

specificeret forskningsformål udtaget fra forsøgsdeltagere i tilknytning til et 

konkret forskningsprojekt eller fra patienter i tilknytning til behandling. 

 

Anonymt biologisk materiale, er biologisk materiale, hvor vævsafgiver ikke kan 

identificeres, og som hverken direkte eller indirekte kan henføres til en person. 

Pseudonymiseret materiale kan henføres til vævsafgiver ved f.eks. en talkode. 

Hvis blot én person har ”nøglen”, er materialet ikke anonymt, men 

personhenførbart. 

 

2.8 Andre begreber 

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person eller offentlige 

myndighed, der er ansvarlig for behandling af data. Denne afgør til hvilket 

formål og med hvilke midler, der må ske behandling, og er ansvarlig for 

korrekt drift. I forhold til de biologiske data, der behandles i forbindelse med 

klinisk arbejde, forskning og andre formål i Region Midtjylland, er det 

ledelsessystemet i Region Midtjylland, der er dataansvarlig. Den dataansvarlige 

er bærer af det persondataretlige ansvar (væv som ”personoplysninger”).  

 

Derudover vil der være en biobankansvarlig, som er bærer af det 

sundhedsfaglige ansvar (væv som ”klinisk materiale”). Den biobankansvarlige 

kan være en sundhedsperson, der lokalt er ansvarlig for oprettelse, drift, 

opbevaring og anvendelse af biologisk materiale i en biobank.  

 

En databehandler er en person, institution, offentlig eller private virksomhed, 

som på vegne af den dataansvarlige behandler de data, som den 

dataansvarlige har ansvaret for. Databehandleren må alene varetage 

databehandlingen efter instruks fra den dataansvarlige, og ansvaret forbliver 

hos den dataansvarlige. Anvendelse af databehandler skal altid anmeldes til 

Datatilsynet, og der skal indgås en databehandleraftale. Region Midtjylland har 

en fælles skabelon for databehandleraftaler.  
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3. Formelle krav og kriterier vedrørende 
biobanker 
Biobankområdet reguleres af en række lovgivninger og praksis i forhold til 

anmeldelse, indhentning og brug af materiale alt efter hvilken type biobank, 

der er tale om.  

 

3.1. Lovgivning 

Biobankområdet er samlet set reguleret af følgende lovgivninger:  

 

Persondataloven4 er hovedloven for, hvornår og hvordan personoplysninger 

kan behandles, og den beskytter private personer mod misbrug af personlige 

oplysninger. Den ansvarlige myndighed for persondataloven er Datatilsynet. 

Biologiske prøver fra mennesker i en biobank (væv) er at betragte som 

personoplysninger, og er dermed omfattet af persondatalovens almindelige 

regler. Hvis der i anden lovgivning end persondataloven findes regler, der giver 

vævsafgiver en bedre retsstilling i forhold til individets rettigheder til eget 

materiale, går de forud for regler i persondataloven. 

 

Sundhedsloven5 indeholder regler om patienters selvbestemmelse over 

biologisk materiale, der afgives i forbindelse med undersøgelse og behandling. 

Derudover er biobanker også omfattet af reglerne om informeret samtykke og 

regler om videregivelse af helbredoplysninger mv. 

 

Den ansvarlige myndighed for sundhedsloven i relation til biobanker er 

Sundhedsstyrelsen. 

 

Komitéloven6 varetager forsøgspersoners interesser ved videnskabelige 

projekter. Den indeholder blandt andet regler om anmeldelse af 

forskningsbiobanker, destruktion af materiale, deltagerinformation, 

samtykkeindhentning mv. Biologisk materiale til brug for fremtidig forskning 

anses ikke for omfattet af komitesystemets kompetencer. 

 

Vævsloven og relevante særlovgivninger regulerer krav til kvalitet og sikkerhed 

ved håndtering af humane væv og celler. Lovgivningerne indeholder også 

regler om tilsyn med de forskellige typer kliniske biobanker. 

 

                                       

 

 
4 Lov nr. 429 (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=828)  
5 LBK nr. 191 af 28/02/2018 

(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199871) 
6 LBK Nr. 1083 (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192671) 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=828
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192671
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3.2. Krav til anmeldelse af biobanker 

Alle biobanker skal før oprettelse anmeldes til og have tilladelse fra 

Datatilsynet. Er den dataansvarlige en offentlig myndighed, skal Datatilsynet 

endvidere komme med en udtalelse om databehandlingen. Biobanker på de 

regionale sygehuse anmeldes samlet af regionen (fælles-/paraplyanmeldelse), 

det vil sige, at de ansvarlige for de enkelte projekter skal sende anmeldelse til 

juridisk kontor i regionen, som årligt forestår en samlet indberetning til 

Datatilsynet. 

 

Forskningsbiobanker skal yderligere have tilladelse fra en videnskabsetisk 

komité, som en del af den samlede godkendelse af projektet, hvori 

forskningsbiobanken indgår. 

 

3.3. Information og samtykke ved opbevaring og brug af 

biologisk materiale i biobanker 
3.3.1 Kliniske biobanker  

Når der i forbindelse med patientbehandling på et sygehus tages blod- eller 

vævsprøver, skal det ske det med informeret samtykke fra patienten i henhold 

til sundhedsloven. Sygehuset kan derefter uden ekstra samtykke opbevare 

materialet, så længe det sker som led i behandlingen. Er der tale om udtagelse 

af ekstra biologisk materiale i tilknytning til en behandling, men til brug for 

fremtidig forskning (fx til en biobank indenfor et særligt sygdomsområde), 

forudsættes det, at patienten har modtaget information og har samtykket 

hertil (evt. stiltiende, dvs. uden underskrift men implicit i andet tilsagn fx til 

behandling).  

 

Patienten skal forinden oplyses om sine rettigheder i forhold til det afgivne 

materiale, herunder om muligheden for at sige fra over for ikke-

behandlingsrelateret anvendelse af afgivet biologisk materiale ved at tilmelde 

sig Vævsanvendelsesregisteret (forskningsforbud). Denne information kan 

gives ved at udlevere folderen "Dit væv, dit valg". 

 

Hvis opbevaret biologisk materiale ønskes anvendt til andet end 

behandlingsrelaterede formål, skal der som udgangspunkt indhentes separat 

samtykke fra patienten. Anvendelse af materialet til forskning skal godkendes 

af en videnskabsetisk komité, der i særlige tilfælde kan dispensere fra kravet 

om samtykke. Anvendelse til andre formål end forskning kræver som 

hovedregel vævsafgiverens samtykke efter persondataloven.  

Herudover kan der være opstillet krav i særlovgivningerne for de forskellige 

vævstyper. 

 

De kliniske biobanker er underlagt inspektion fra Styrelsen for 

Patientsikkerhed, der kontrollerer om betingelserne i vævsloven og regler 
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fastsat i medfør af vævsloven opfyldes. Styrelsen for Patientsikkerhed 

foretager inspektioner minimum hvert andet år. 

 

Opfølgning og regulering af kliniske biobanker er kun i mindre omfang 

adresseret i den øvrige afrapportering, idet inspektionen fra Styrelsen for 

Patientsikkerhed er vurderet at repræsentere tilstrækkelig regulering og 

ensretning. 

 

3.3.2 Forskningsbiobanker  

Forskningsbiobanker skal have tilladelse fra Datatilsynet og Videnskabsetisk 

Komité. 

 

Inden indhentning af materiale skal de personer, der afgiver materiale, oplyses 

om forskningsprojektet og opbevaring i biobanken i deltagermaterialet 

vedrørende forskningsprojektet. Yderligere skal personerne give informeret 

samtykke til opbevaring og forskning i materialet.  

 

Det biologiske materiale afgives således som udgangspunkt i relation til et 

konkret projekt. Det er som udgangspunkt ikke lovligt at benytte materialet til 

andre formål, så længe der ikke er givet samtykke eller dispensation til dette. 

 

Det biologiske materiale må ikke opbevares i længere tid, end hvad der er 

nødvendigt af hensyn til formålet med indsamlingen. Biologisk materiale fra et 

forskningsprojekt skal derfor som udgangspunkt destrueres eller arkiveres i 

fuldt anonymiseret form ved projektets afslutning, dvs. når tilladelserne fra 

Videnskabsetisk Komité eller Datatilsynet udløber. 

 

Der kan dog være mulighed for at gemme eventuelt overskydende materiale i 

en biobank til fremtidig forskning. Det skal i så fald have fremgået af 

deltagerinformationen, at overskydende biologisk materiale kan opbevares 

efter forskningsprojektets afslutning med henblik på fremtidig forskning med 

en tilladelse fra Datatilsynet. Ydermere skal det have fremgået at det kun kan 

anvendes i et nyt forskningsprojekt med tilladelse fra Videnskabsetisk Komite. 

Endvidere skal deltagerinformationen fremgå af den protokol for projektet, 

som Videnskabsetisk Komite godkender. 

 

Noget andet er, hvis der i forbindelse med et konkret forskningsprojekt 

udtages ekstra biologisk materiale, der alene skal opbevares med henblik på 

fremtidig forskning; det defineres som ekstra materiale, hvis man tager en 

større mængde, end man ellers ville have gjort.  

 

I dét tilfælde gælder persondatalovens regler om samtykke. Komitésystemet 

har alene kompetence til at godkende konkrete forskningsprojekter, så 

samtykkeerklæringer og information om udtagningen samt opbevaring af 
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biologisk materiale til fremtidig forskning kan efter gældende praksis ikke 

vurderes eller godkendes af Videnskabsetisk Komite. 

 

Det kan anføres i protokollen, at der i tilknytning til forsøget indsamles 

biologisk materiale til en biobank til fremtidig endnu ikke specificeret forskning. 

Eventuelt særskilt informations- og samtykkemateriale om fremtidig brug kan 

dog ikke godkendes af komitesystemet. 

Hvis komiteen senere skal vurdere, om der kan dispenseres fra kravet om 

informeret samtykke ved brugen af det udtagne materiale, kan informations- 

og samtykkematerialet indgå i vurderingen. 

 

Opbevaring af biologisk materiale i en biobank til fremtidig forskning skal 

derimod anmeldes til Datatilsynet, jf. afsnit 3.3.3. 

 

3.3.3 Biobanker til fremtidig forskning  

Biobanker til fremtidig forskning skal som nævnt ovenfor have tilladelse fra 

Datatilsynet, men ikke fra en videnskabsetisk komité. Når materialet på et 

tidspunkt ønskes anvendt til forskning, skal det nye forskningsprojekt have 

tilladelse fra Videnskabsetisk Komite og fra Datatilsynet. Derudover gælder 

persondatalovens regler om databehandleraftaler, videregivelse og overførsel 

af oplysninger. Disse er beskrevet nærmere i den i afsnit 5.1 anbefalede 

retningslinje. 

 

Ved brug af materiale fra en biobank til fremtidig forskning, skal der som 

udgangspunkt indhentes fornyet samtykke fra de personer, der har afgivet 

materialet. Videnskabsetisk Komité kan efter en konkret vurdering godkende 

brug af materialet i et nyt forskningsprojekt uden indhentelse af fornyet 

samtykke, hvis anvendelsen ikke indebærer sundhedsmæssige risici eller er til 

belastning for personen, eller hvis indhentning af samtykke er 

uforholdsmæssigt vanskeligt. 

 

Reglerne om dispensation fra samtykkekravet gælder kun for 

forskningsprojekter, hvori der indgår biologisk materiale (overskydende), der 

tidligere er udtaget fra patienter i behandlingsøjemed (klinisk biobank) eller fra 

forsøgspersoner i forbindelse med et tidligere godkendt 

sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt (forskningsbiobank). Det er desuden 

muligt at dispensere, hvis der er udtaget ekstra materiale i tilknytning til 

ovennævnte situationer, og der er informeret om fremtidig forskningsmæssig 

brug. 
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3.4 Brug af materiale fra eksisterende biobanker – 

dispensationspraksis 
3.4.1 Materiale fra kliniske biobanker 

Det forudsættes, at patienterne ved udtagning af biologisk materiale er blevet 

orienteret om deres rettigheder vedrørende materialet, herunder om 

vævsanvendelsesregisteret. 

Er der tale om ekstra materiale udtaget til brug for fremtidig forskning, 

forudsættes det, at patienten har modtaget information og har samtykket 

hertil (evt. stiltiende). Den biobankansvarlige skal før udlevering af materiale 

til forskning undersøge, om en patient har fået registeret et forskningsforbud i 

vævsanvendelsesregisteret.  

 

Ved vurdering af om dispensation kan tillades, kan Videnskabsetisk Komite 

bl.a. lægge vægt på, om der er tale om biologisk materiale, som er udtaget fra 

patienter i behandlingsøjemed og i det væsentlige inden for samme 

sygdomsområde, som forskningen vedrører, om materialet er indsamlet efter 

gældende regler om samtykke og ret til selvbestemmelse over biologisk 

materiale, om risikoen for nye helbredsmæssige fund er minimal og om en stor 

del af deltagerne antages at være afgået ved døden. 

 

3.4.2 Materiale fra forskningsbiobanker 

Det forudsættes, at deltagerne i forbindelse med det tidligere konkrete projekt 

er informeret om og indforstået med, at overskydende biologiske materiale kan 

blive anvendt til fremtidig forskning. Ved brug af ekstra materiale udtaget i 

tilknytning til et konkret forskningsprojekt til brug for fremtidig forskning 

forudsættes, at forsøgspersonerne særskilt er informeret om og har samtykket 

hertil.  

 

Ved vurdering af, om dispensation fra samtykkekrav kan tillades, kan 

Videnskabsetisk Komite bl.a. lægge vægt på, at formålet med det nye projekt 

ikke afviger væsentligt fra det oprindelige, om risikoen for nye 

helbredsmæssige fund er minimal og om en stor del af deltagerne antages at 

være afgået ved døden. 
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4. Biobanker i Region Midtjylland 
4.1. Nuværende bestand 

Datamaterialet, der ligger til grund for beskrivelser og tabeller i dette afsnit, er 

indsamlet i flere omgange. Først til Biobanksrapporten i 20117, så i 2016 og 

endelig gennem en verificering af tallene i slutningen af 2017.  

Der er usikkerheder ved datamaterialet som helhed. Nogle besvarelser er 

opgivet med intervaller i stedet for præcise tal. Enkelte steder kan der være 

tvivl, om det er tilvæksten eller det endelig behov for fremtidig opbevaring, der 

er oplyst. Endeligt er der steder usikkerhed om, hvorvidt der er tale om et 

estimat eller konkrete tal på antallet af f.eks. biobanker, fryser og prøver. 

Overordnet vurderes tallene dog at være retvisende for det samlede billede af 

biobankerne i Region Midtjylland, og det er det bedste samlede overblik, der er 

til rådighed. Fremadrettet er det ambitionen, at oplysninger om antallet af 

biobanker og prøver skal blive mere præcise og mere tilgængelige. 

Arbejdsgruppen forventer, at der kan skabes grundlag for dette dels gennem 

anbefalingen om et fælles system til overblik over biobanker og årlig 

gennemgang og drøftelse af biobankområdet, jf. afsnit 5.2, 5.3.2.1, 5.3.2.2 og 

5.3.4.  

 

Der er i Region Midtjylland ca. 338 biobanker indeholdende humane prøver. 

Den samlede bestand af frysere med biobanker er omtrent 445, fordelt 

nogenlunde ligeligt med 200 fryser på -20 °C og 200 på -80 °C, samt ca. 20 -

150 °C frysere. Dertil kommer et antal kvælstofstanke, oplagsformer og andre 

frysertyper. Tabel 1 viser en oversigt over antallet af biobanker og frysere, 

fordelt på hospitalsenheder. Tabel 2 giver et overblik over antallet og typerne 

af biobanker. 

 

 
 

                                       

 

 
7 Modin, Charlotte: Biobanker i Region Midt - Udredning med henblik på samlet 

biobanksfacilitet i DNU, 2011 

Tabel 1: Antal biobanker og frysere

Antal AUH RHH HEM HEV Psyk RHR

Biobanker 284 7 23 4 1 19

Frysere 397 4 24 7 1 12

Andet ca. 200 (1 + 24 kvæl-

500 hjerner stofstanke

(1 Der er ca. 200 biobanker med ikke humant materiale, som ikke er medregnet i det samlede antal 

biobanker i regionen, men som er medregnet i antallet af frysere. Ikke humane biobanker er ikke 

underlagt de samme regler som humane biobanker, men optager stadig plads.
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Fra det samlede datamateriale fremgår det, at fryserne primært indeholder 

blodprøver, serum og andre typer materiale indsamlet til udredning og 

forskning. Fryserne er oftest ældre modeller, primært kummefrysere, der 

afgiver varme til rummet. Nyere indkøbte frysere er oftest skabsfrysere. 

Fordelen ved disse er, at de optager et mindre areal. Til gengæld taber de 

hurtigt kulde, når de er åbne. Generelt for de nyere frysere gælder dog, at de 

er mere energibesparende. Der er endnu ikke indkøbt vand- eller gaskølede 

frysere i Region Midtjylland.  

 

Der er i alt 36 kvælstoftanke, hvoraf der i Regionshospitalet Horsens alene er 

24 kvælstoftanke. De resterende 12 står på AUH. Disse benyttes til opbevaring 

af blandt andet stamceller, æg og sæd - alt sammen med henblik på senere 

terapeutisk brug, f.eks. fertilitetsbehandling og blodsygdomme.  

 

AUH har endvidere to hjernesamlinger. Forskningen ved Patologi har en mindre 

samling på ca. 500 hjerner, der p.t. er placeret på Nørrebrogade, men som 

flyttes til Skejby-matriklen, når faciliteterne er færdige. Derudover er der den 

store Hjernesamlingen ved Psykiatrien i Risskov med ca. 9000 hjerner. Denne 

er indsamlet over årtier og har varierende grad af dokumentation af diagnoser 

og information om donoren. Grundet dette har Region Midtjylland besluttet at 

nedlægge denne samling. Der er dog for tiden en dialog i gang med et dansk 

forskningsmiljø, som har udtrykt ønske om at få overført Hjernesamlingen. 

Såfremt dette ikke falder på plads, vil Hjernesamlingen bliver nedlagt og 

destrueret i løbet af 2018. 

 

Foruden biobankerne med materiale indsamlet fra patienter og borgere er der 

ca. 200 mindre biobanker med ikke humant materiale. Der er i vid omfang tale 

om cellekulturer, organer, vævsdele og andet fra dyr, primært materiale fra 

mus, rotter og grise. Dertil kommer en stor mængde cellekulturer med human 

oprindelse, men som ikke er patientmateriale. Der er oftest tale om 

kommercielle cellekulturer og afledte stammer fra disse, såsom HeLa, HT-1080 

og andre laboratoriecellekulturer, enten som standard eller modificeret. 

 

Samlet er der i Region Midtjylland ca. 1,7 mio. prøver opbevaret i rør af 

forskellige størrelser. Alene AUH har 1,6 mio. prøver, og de restende er fordelt 

Tabel 2: Oversigt over fordelingen af biobankstyper

Type AUH RHH HEM HEV Psyk RHR

Klinisk 36 3 4 0 0 1

Forskning 241 3 15 3 1 16

Donor 7 1 4 1 0 2

Ikke humane 200 0 0 0 0 0

Andet Hjerner
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på resten af regionshospitalerne, hvor Regionshospitalet Randers og 

Regionshospitalet Horsens hver har over 70.000 prøver. Se tabel 3 nedenfor. 

Der er flest små rør på 1-2 mL, svarende til i alt ca. 1,1 mio. Næst flest antal 

prøver opbevares i 2-5 mL rør.  

Indmeldingerne på indtag og udtag i biobanker for 2016-2017 understreger, at 

der er tilvækst i antallet af prøver, men også at der benyttes meget materiale. 

Samlet ses der regionalt en tilvækst på ca. 24.000 prøver, da der går ca. 

50.000 prøver ind og 26.000 prøver ud. 

 

 
 

4.2. Fremtidige behov  

Det forholdsvis store antal frysere og kvælstofstanke betyder, at der benyttes 

ganske store arealer til opbevaring. I forbindelse med planlægningen af 

fryserrum ved DNU er det estimeret, at hver fryser i gennemsnit fylder 4 m2, 

så det samlede areal, som biobankerne fylder, er i alt ca. 2.000 m2, alene i 

gulvplads. Fryserne er oftest placeret tæt på afdelingerne, enten i depot- eller 

kælderrum. Enkelte afdelinger har store arealer indrettet specifikt med henblik 

på opbevaring af frysere til biobanker, men hovedparten af fryserne er løbende 

placeret, hvor der kunne findes plads. Dette giver udfordringer i forhold til den 

forventede tilvækst af frysere. 

 

For nogle hospitaler er problemet mindre, såsom ved Regionshospitalet 

Horsens, Regionshospitalet Randers og til dels Hospitalsenhed Midt samt 

Psykiatrien, da disse har relativt få frysere. Regionshospitalet Horsens er dog 

en undtagelse med deres 25 kvælstofstanke.  

 

Det forventede behov for fryserkapacitet er beskrevet i tabel 4. 

Indmeldingerne på det fremtidige behov om 5 og 10 år er estimater, som den 

enkelte biobanksansvarlige har meldt ind. Tallene er derfor usikre, men er 

baseret på den erfaring og de forventninger der er til hvor meget plads, som 

der løbende er brug for. Endelig er alle hospitalsenheder blevet bedt om en 

tilbagemelding på, hvorvidt de ville kunne rumme deres fremtidige behov i 

deres nuværende rammer. 

 

Tabel 3: Antal prøver ultimo 2017, afrundet

Enhed 1-2ml >2-5ml 10ml andet Indtag Udtag

AUH ca. 984.400 ca. 361.000 ca. 143.000 ca. 68.500 ca. 34.500 ca. 15.300

RHH ca. 23.700 ca. 1.200 -           ca. 11.600 ca. 100 ca. 100

HEM ca. 45.800 ca. 26.800 ca. 700 ca. 600 ca. 100 -           

HEV ca. 6.000 ca. 2.200 -           ca. 200 ca. 14.200 ca. 10.000

Psyk n.a.

RHR ca. 57.700 ca. 100 ca 14.700 ca 18.100 ca. 300 ca. 600

Samlet ca. 1.117.600 ca. 391.300 ca. 158.400 ca. 99.000 ca. 49.200 ca. 26.000
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Tilbagemeldingen fra Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers og 

Hospitalsenhed Midt har været, at de for nuværende har tilstrækkelig plads, og 

de forventer at kunne rumme de kommende års tilvækst i deres egne lokaler. 

Ingen af hospitalerne påtænker at opføre eller benytte fællesfaciliteter til 

fryseropbevaring.  

 

For afdelingerne ved AUH er udfordringen større. Flere afdelinger har igennem 

årtier fået indsamlet et stort og værdifult materiale, som løbende presser deres 

arealer.  

Pladsmanglen er primært opstået pga. tilvækst af frysere, men også fordi man 

oprindeligt planlagde lokaler til frysere i nybyg med skabsfrysere frem for de 

kummefrysere, der stadig anvendes. Kvælstofstankene er dog placeret samlet i 

en fælles kvælstoffacilitet, for at sikre overvågning og opfyldning. 

 

De fleste afdelinger ved AUH kan rumme deres bestand af frysere. De fleste 

har 2-10 frysere, men en del afdelinger, har dog rigtig mange frysere. 

Eftersom alle fryserrum i nybyg allerede er taget i brug, imens der stadig er 

afdelinger med rigtig mange frysere, der ikke er flyttet endnu, er der et stort 

behov for mere plads. For at sikre plads til fryserne ved AUH er der derfor 

planlagt en fælles fryserfacilitet. Aarhus Universitet opfører, i samarbejde med 

AUH og Steno Diabetes Center Aarhus, en stor central frysefacilitet i Forum-

bygningen ved Skejby på i alt 900 m2, der skal rumme frysere og de 500 

hjerner fra Patologi. Faciliteten kan dermed rumme de frysere, som ikke kan 

placeres lokalt, og har plads til en udvidelse af den nuværende bestand. 

Pladsen er planlagt efter at skulle kunne rumme den fremskrivning, der er i 

behov til om 10 år. 

De enkelte afdelinger på AUH vil fortsat have behov for frysere lokalt, men 

forventes at langtidsopbevare prøver i den fælles facilitet. Man vil nedfryse 

indsamlede prøver lokalt og overflytte disse efterfølgende til den fælles 

frysefacilitet efter behov. Dette giver enhederne tilstrækkelig fleksibilitet i 

dagligdagen og sikrer dem samtidig den nødvendige plads. 

 

Tabel 4: Fremtidig behov i liter, afrundet

5 år 10 år

Enhed -20 L -80 L -150 L Andet -20 L -80 L -150 L Andet

AUH ca. 52.000 ca. 106.500 ca. 7.300 ca. 1.900 ca. 55.600 ca. 125.800 ca. 10.900 ca. 2.400

RHH -       ca. 1.000 -     ca. 2.200 -       ca. 1.100 -      ca. 3.000

HEM -       ca. 3.800 -     ca. 1.700 -       ca. 3.100 -      ca. 1.700

HEV -       ca. 800 -     -    -       ca. 1.000 -      -    

Psyk n.a. n.a.

RHR ca. 400 ca. 200 -     ca. 2.400 ca. 700 ca. 400 -      ca. 2.400

Samlet ca. 52.400 ca. 112.300 ca. 7.300 ca. 8.200 ca. 56.300 ca. 131.400 ca. 10.900 ca. 9.500
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5. Fælles grundlag og standarder for 
biobanker 
Arbejdsgruppen har haft et fokus på at tydeliggøre grundlaget for, at 

biobankerne til stadighed drives i overensstemmelse med gældende regler på 

området. Samtidig har arbejdsgruppen haft fokus på, at det skal være så 

enkelt som muligt for forskerne at overholde de gældende regler. 

 

På den baggrund er der udfærdiget forslag til to fælles retningslinjer, som 

arbejdsgruppen anbefaler, skal gælde i Region Midtjylland: Én vedr. håndtering 

af formalia omkring biobanker og én vedr. årlig gennemgang af biobanker. 

 

Arbejdsgruppen har drøftet, om der er behov for fælles standarder vedr. 

rørstørrelse, frysertyper mv. Det er imidlertid arbejdsgruppens vurdering, at 

dette ikke skal ensrettes under de nuværende rammer, idet der er for 

varierende behov, hensyn og opbevaringsmetoder. Bliver der derimod på sigt 

en eller anden grad af fælles (langtids)opbevaring, vil det være relevant at 

tage stilling til denne type ensretninger. Arbejdsgruppens overvejelser om 

fælles opbevaring er beskrevet i afsnit 5.3.3. 

 

I forhold til spørgsmålet om behov for regulering af regionens biobankvirksom-

hed er det samlet set arbejdsgruppens opfattelse, at emner af mere faglig og 

operationel karakter allerede er reguleret tilstrækkeligt gennem gældende 

lovgivning med tilhørende vejledninger, samt gennem almindelige faglige 

standarder på området. Dvs. at det er vurderet at været en del af de gængse 

arbejdsgange og anvendte redskaber.  

 

5.1 Retningslinje vedr. håndtering af formalia omkring biobanker 
Biobankområdet er, som beskrevet i afsnit 3, reguleret af forskellige 

lovgivninger, og der gør sig en del krav gældende i forhold til tilladelser, 

anmeldelser, samtykke, samarbejde og videregivelse af oplysninger mv.  

Arbejdsgruppen har udarbejdet en retningslinje, som har karakter af en 

oversigt eller huskeliste i forhold til formalia. Retningslinjen baserer sig på 

gældende lov. Denne er vedlagt som rapportens bilag 2.  

 

Retningslinjen har til formål at skabe et overblik over de formalia, der skal 

være opmærksomhed på, og hvor der kan findes yderligere oplysninger om 

dem. Retningslinjen skulle dermed gerne understøtte, at biobankerne til 

stadighed drives i overensstemmelse med gældende lovgivningsmæssige krav.  

Der kan blive behov for at tilpasse retningslinjen, når der er taget stilling til 

håndteringen af Persondataforordningen, der træder i kraft 25. maj 2018. 

 

Der foreligger allerede egentlige retningslinjer for de enkelte emneområder, 

som denne retningslinje henviser til, og det er derfor ikke vurderet relevant, at 

indarbejde disse i detaljer i den regionale retningslinje. 
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5.2 Retningslinje vedr. årlig gennemgang af biobanker 

Arbejdsgruppen har drøftet, at der er brug for at sikre, at vedligeholdelse og 

oprydning i biobanker er sat i system. Dette for at sikre, at lovgivningens 

rammer for administration af biobanker, destruktion af materiale mv. 

overholdes, og er forankret på en måde, så de ikke er afhængige af 

enkeltpersoners opfølgning. 

 

Arbejdsgruppen har derfor udarbejdet en retningslinje for årlig gennemgang af 

biobanker. Denne er vedlagt som rapportens bilag 3.  

 

 
 

5.3 Perspektiver og eksempler for områdets udvikling 

Arbejdsgruppen har, ud over de konkrete retningslinjer for driften af biobanker 

som fremgår ovenfor, drøftet visioner og perspektiver for biobankområdet i 

Region Midtjylland. Efter en indledende beskrivelse af eksempler på 

biobankfaciliteter i andre regioner, fremgår nedenfor arbejdsgruppens 

overvejelser og anbefalinger i forhold til, hvordan dele af biobankområdet i 

fremtiden kunne udvikles og organiseres. 

 

5.3.1 Eksempler på biobankfaciliteter i andre regioner 

Region Midtjylland er selvsagt ikke ene om at opleve et behov for større 

faciliteter til biobanker. Flere andre regioner og Statens Serum Institut har alle 

større fællesfaciliteter, IT-systemer og tilknyttet stab, eller fælles faciliteter på 

vej. 

 

Statens Serum Institut har opført et stort -20 °C fryserum med reoler. Der er 

flere store fryserrum til skabsfrysere og kryotanke. Endvidere har de en -80 °C 

fryserrobot, som benytter specifikke rør med 2D stregkode, så fryserrobotterne 

kan placere rørene tættest muligt i fryseren for at opnå den bedste udnyttelse 

af fryservolumen. Robotterne kan plukke de præcise rør, som man ønsker 

Det er arbejdsgruppens anbefaling, at retningslinjen vedr. håndtering af 

formalia omkring biobanker lægges i Region Midtjyllands e-dok, og at den 

samtidig lægges på Aarhus Universitets hjemmeside, således at den er 

tilgængelig for de relevante medarbejdere. 

Det er arbejdsgruppens anbefaling, at retningslinjen gøres gældende i 

Region Midtjylland, og at det stilles som opgave til alle hospitalsledelserne 

at sikre, at der foretages årlig gennemgang af alle biobanker ud fra 

retningslinjen. Hospitalerne kan gives forskellige tidshorisonter for 

gennemgangen ud fra en vurdering af opgavens omfang.  

 

Derudover er det anbefalingen, at det besluttes, at der fremadrettet skal 

foretages årlig gennemgange af biobanker.  
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taget frem, og placere dem i en udleveringslåge til afhentning. Der er tilknyttet 

en dedikeret stab til håndtering og ompipettering af prøver. 

 

Region Hovedstaden arbejder hen imod at oprette flere fælles fryserfaciliteter 

med fokus på sikker opbevaring og samdriftsfordele. Endvidere arbejdes der på 

udskiftning af ældre frysere og en ensretning af rørtyper med henblik på at 

kunne benytte automatiserede robotfrysere i fremtiden. Endelig har man haft 

overvejelser om en sammenlægning af logistik-systemer til prøveopbevaring. 

Der er i forvejen en automatisk fryserrobot placeret på Rigshospitalet Glostrup. 

 

Region Sjællands Biobank indeholder forskningsbiobanker og biobanker til 

fremtidig forskning og udredning. Den er baseret på en laboratoriefacilitet med 

pipetteringsrobot, standard rørtyper med 2D kode i bunden, mange -80 °C 

frysere, fast stab og fælles IT-system til logistik vedrørende prøveopbevaring. 

 

I bilag 4 findes en mere detaljeret gennemgang af Region Hovedstadens og 

Region Sjællands Biobank, samt en beskrivelse IT-systemet Labware. 

 

5.3.2 IT understøttelse af biobanker 

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at det vil være gavnligt at fastlægge 

fælles forventninger til IT-understøttelsen af biobankområdet. Dette gælder 

både i forhold til at skabe administrativt overblik over de eksisterende 

biobanker og i forhold til at sikre korrekt håndtering af personhenførbare data i 

biobankerne. 

 

5.3.2.1 Systemer til overblik over biobanker i Region Midtjylland 

Der findes ikke for nuværende et detaljeret overblik over biobankerne i Region 

Midtjylland – hverken et administrativt overblik over hvilke biobanker, der 

findes hvor, og hvem, der er ansvarlige, eller et overblik så forskere kan 

orientere sig i hvilket materiale, der allerede findes. Arbejdsgruppen mener, at 

det vil være en fordel, hvis der skabes overblik over biobanker på regionens 

hospitaler, og oplysninger om dem, samt at oplysningerne gøres tilgængelige 

for andre forskere. Det vil dels kunne understøtte korrekt administration af 

biobankerne og over tid kunne skabe data for området. Dels vil det give 

mulighed for, at forskere kan blive opmærksomme på hvilket materiale, der 

allerede findes i regionen, og dermed muliggøre forskningsprojekter uden ny 

indsamling af materiale. Samtidig vil det kunne medvirke til at gøre regionens 

hospitaler endnu mere attraktive som forskningspartnere. 

 

Der er i dag forskellige systemer i brug i regionen, som i varierende omfang 

opfylder disse ambitioner.  

På Institut for Klinisk Medicin, AU findes til projekter med biobank fx databasen 

Research Manager, som kan hjælpe den enkelte forskergruppe med at holde 



 

  Side 21 

styr på gyldige tilladelser, samarbejde om biobankprøver og afslutte data og 

biobank ved projektophør.  

Research Manager er primært til overordnede oplysninger (metadata) om et 

projekt, men man kan også gemme filer med personoplysninger. Man får 

påmindelser før udløb af projektets tilladelser, giver projektets partnere på AU 

adgang til data og kan invitere andre forskere til at samarbejde om 

biobankprøver og metoder (’research dating’). Bilag 5 beskriver kort Research 

Manager og hvilke oplysninger, der kan gemmes i databasen. 

 

 
 

5.3.2.2 IT systemer til håndtering af prøver (lagerstyring) 

Arbejdsgruppen har undersøgt den nuværende praksis omkring registrering og 

daglig administration/styring af prøver i biobankerne. Det viser sig, at der i 

regionen bruges mange forskellige systemer, fx REDCap, Freezerworks, Trial-

Partner, Langtved Data m.fl. Det viser sig også, at der er biobanker, som 

administreres på papir eller i Excel-regneark.  

 

Det er arbejdsgruppens anbefaling, at der arbejdes på at stille et fælles 

system til administration af biobanker til rådighed i regionen, og at det 

undersøges, om nogle oplysninger om biobankerne kan gøres åbent 

tilgængelige, så der både internt og eksternt er mulighed for at orientere 

sig i hvilke biobanker og hvilket materiale, der findes. 

 

Systemet bør kunne indsamle oplysninger om: 

 tilladelser fra datatilsynet og videnskabsetisk komité, 

 samtykke 

 patientinformation  

 prøvetyper 

 navn og organisatorisk placering på den ansvarlige for biobanken,  

 fysisk placering af biobanken  

 andre godkendelser 

 

Arbejdsgruppen anbefaler, at der nedsættes en gruppe, der skal specificere 

de behov, der skal dækkes af en fælles løsning, og komme med anbefaling 

om en fælles løsning. 
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Der findes flere systemer fra private leverandører, der opfylder kravene. For 

disse gælder dog, at der skal indkøbes licenser. 

Der kan også udvikles specialprogrammer. Det skal blot sikres, at de 

overholder ovenstående krav. 

 

Fællesindkøb af licenser til brug af et it-system til understøttelse af den daglige 

styring og administration af regionen biobanker kunne efter arbejdsgruppens 

opfattelse overvejes. Herigennem vil der eventuelt kunne opnås en mere 

fordelagtig økonomi gennem et fælles udbud, men også sikres, at der er 

programmer tilgængelig for alle, hvor der er sikkerhed for opfyldelse af 

ovennævnte minimumskrav. Dette vil endvidere betyde, at der blive flere, der 

anvender de samme programmer, så man kan sparre med andre om brugen. 

Der vil endvidere kunne sikres ensartet support på programmet for alle 

regionens brugere.  

Den primære styrke ved, at der stilles et eller flere mulige programmer til 

rådighed, vil dog være, at det effektivt sikres, at alle biobanker kommer væk 

fra regneark og andre "håndholdte" systemer og over på løsninger, der bedre 

understøtter høj informationssikkerhed. 

 

5.3.3 Fælles biobankfaciliteter  

De enkelte biobanker bliver større og der bliver flere af dem. Der indsamles 

mere og mere materiale til fremtidig forskning, og mængden af biologisk 

materiale, der gemmes til klinisk opfølgning, øges årligt. Sygdomsområderne, 

hvor det er interessant at indsamle prøver, bliver flere. Der bliver flere forskere 

og behandlere, som skal benytte biologisk materiale, blandt andet fordi der 

kommer flere – og mere specifikke - metoder til diagnostik. Der bliver derfor 

behov for flere prøver, og flere prøver af andre typer biologisk materiale. 

Endvidere kan der håndteres større mængder prøver i forsøgene, grundet 

kraftigere maskiner og nye analysemetoder. Alt sammen leder det til en øgning 

af antallet af prøver og dermed frysere. 

 

Det er arbejdsgruppens anbefaling, at det besluttes, at prøver skal 

registreres og administreres i et databasesystem, og således ikke må være 

på papir eller i Excel/regneark. Arbejdsgruppen vurderer ikke, at det er 

nødvendigt at stille krav til, at der skal bruges et bestemt system, men der 

kunne gives anbefalinger om systemer, som kan vælges. Sådanne 

systemer vil skulle opfylde følgende krav:  

 Databasesystem, der sikrer integritet af data 

 Log, specifik på brugernes aktiviteter i databasen  

 Placering på danske servere med backup system 

 Adgangsbegrænsning, der lever op til minimumskravene til 

opbevaring af patientdata. 
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Normalt har hver enkelt afdeling biobanksfrysere placeret i deres depot og 

kælderrum. Flere oplever dog, at pladsen er trang, hvorfor der er behov for 

andre løsninger. Fællesfaciliteter til biobanksfrysere, som der er planlagt for 

AUH, kan være med til løfte en del af de udfordringer. Ydermere vil fælles 

faciliteter kunne gøre det nemmere at leve op til eksisterende og kommende 

behov og krav i forhold til opbevaring af personhenførbart materiale. Disse er 

bl.a. logning af, hvem der kommer i området, opretholdelse af adgangskontrol 

til fryserne, sikring af områder mod oversvømmelse, brand og indbrud, 

mulighed for tilstedeværelse af nødstrøm, nødkøl og samlet overvågning af 

fryserbestand og hurtig indgriben ved frysersvigt.  

 

En afledt fordel ved fælles fryserfaciliteter ud over ovenstående er muligheden 

for at sende overskydende varme tilbage til bygningen. Dette koblet med 

bedre kontrol af luftens indhold af fugtighed og temperaturen i faciliteterne, vil 

være med til at sikre længere levetid på fryserne, og give en besparelse på 

strømmen til nedkøling. 

 

Fællesfaciliteter til biobanker vil ikke kunne afløse alle lokale frysere ved 

afdelingerne. Disse vil fortsat skulle benyttes til nedfrysning af prøverne og til 

oplagring af det materiale, der benyttes jævnligt. Men projekter, der indsamler 

prøver over lang tid, som skal gemmes til fremtidig forskning eller klinisk 

udredning længere fremme, kan med fordel benytte fællesfaciliteter til 

langtidsopbevaring. 

5.3.3.1 Fryservalg 

Hver fryser repræsenterer  en betragtelig omkostning ved indkøb, men den 

største udgift er strømmen, der går til nedkøling. Ældre el-drevne frysere kan 

med fordel skiftes ud med nye modeller. Udgiften til en ny fryser kan tjenes 

ind på få år på den reducerede el-regning. Det bør indgå som en løbende 

vurdering, om ældre frysere skal udskiftes for at høste den økonomiske gevinst 

på lidt længere sigt. Vurderingen bør ikke blot være på afdelingsniveau, men 

også på hospitalsniveau. 

 

Udskiftning fra ældre til nye modeller, kan også være et skift i kølemetode. Et 

skift til vandkølede frysere vil yderligere reducere udgiften til strøm og gøre 

det nemt at genindvinde varme fra fryserne til bygningen. Endelig er der 

gaskølede frysere, som yderligere reducerer driftsudgifterne. For vandkølede 

og gaskølede frysere kræves der dog specialindrettede faciliteter, som 

nemmest kan løftes i større faciliteter såsom en fællesfacilitet for flere 

afdelinger, for et hospital eller måske et større område. 

5.3.3.2 Fryserrobotter 

Et muligt scenarie i forhold til større fryserfaciliteter vil være investering i 

fryserrobotter, som vil kunne medvirke til at optimere kapacitetsudnyttelsen.  
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En automatiseret fryserrobot vil således kunne give flere fordele over 

almindelige frysere. Der kan oplagres mange flere prøver i en fryserrobot end i 

det antal frysere, som fylder det samme grundareal. Energiforbruget kan 

reduceres kraftigt i forhold til et antal frysere med samme oplagsvolumen. 

Adgangsforholdene kan sikres i form af kontrol af hvem, der har adgang, og 

logning af hvem, der gør hvad. Endvidere kan man ved etableringen af en 

fryserrobot også sikre tilstrækkelige foranstaltninger mod nedbrud, 

oversvømmelse og forsøg på uønsket indtrængning.  

 

5.3.4 Fremadrettet opfølgning og rådgivning på biobankområdet 

Det indgår af arbejdsgruppens kommissorium, at der efter arbejdsgruppens 

afrapportering skal tages stilling til det fremadrettede ansvar for 

biobankområdet og rådgivning inden for området.  

 
 
  

Arbejdsgruppens anbefaling er, at Klinikforum gøres til styregruppe for 

opfølgningen på området i tæt samarbejde med Institut for Klinisk 

Medicins lederforum. Som supplement hertil kan der eventuelt udpeges et 

rådgivende organ med kliniske repræsentanter fra alle hospitaler, som kan 

give input til Klinikforum og eventuelt mødes efter behov.  

 

Det anbefales, at biobankområdet dagsordensættes til drøftelse en gang 

årligt på et fast tidspunkt. Klinikforums drøftelse kan omhandle udviklingen 

på området og hospitalernes arbejde med området, herunder eventuelle 

udfordringer hospitalerne oplever. Drøftelserne kan, såfremt der besluttes 

systemer til dataopsamling, dataunderstøttes. 

I forbindelse med drøftelsen kunne der ske en afrapportering på baggrund 

af den foreslåede årlige gennemgang af biobanker, jf. afsnit 5.2.  
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Bilag 1: Kommissorium for 
regional arbejdsgruppe vedr. 

biobankområdet 
 
 

Formål 

Direktionen har besluttet, at der skal skabes overblik over de regionale 

biobanker for at strukturere og styrke biobankområdet. 

Formålet med en regional arbejdsgruppe vedr. biobankområdet er at skabe et 

overblik over biobankområdet i Region Midtjylland og udforme fælles 

retningslinjer for biobankerne. Arbejdet skal forbedre både driften, 

beskyttelsen af personhenførbare oplysninger og infrastrukturen for forskning 

ud fra biobankerne. 

 

Medlemmer 

Medlemmerne af den regionale arbejdsgruppe vedr. biobankområdet  skal 

være personer med praktisk viden om biobanker samt repræsentanter for 

administrationen på hospitalsniveau, regionalt niveau og på universitetet. De 

kliniske repræsentanter forventes ud over egen afdelings interesser også at 

være bindeled til brugerne af biobankerne på deres hospitaler. 

 

Formand Henrik Bech Nielsen, direktør, AUH 

Peter Hokland, Koordinerende klinisk lærestolsprofessor, Hæmatologisk 

Afdeling, AUH 

Lars Dyrskjøt Andersen, Professor, Molekylær Medicinsk Afdeling, AUH 
René Drage Østgård, Forskningsansvarlig overlæge, Diagnostisk Center, 

Hospitalsenhed Midt 

Nete Hornung, ledende overlæge, Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet 

Randers 

Halla Skuladottir, overlæge, Onkologisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest 

Marianne Daniel Rohde, Overlæge, klinikchef for Fertilitetsklinikken, 

Hospitalsenhed Horsens 

Ole Mors, professor, Afdeling for Psykoser, psykiatrien 
Charlotte Modin, Medicinsk endokrinologisk afdeling, AUH  

Jeppe Nonboe Kristensen, fuldmægtig, administrationen, AUH  

Filippo Peder D'Andrea, Institut for Klinisk Medicin, AU 

Mette Brænder Nørgaard, Specialkonsulent, Sundhedsplanlægning 
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Yderligere kan der ad hoc suppleres med yderligere medlemmer, f.eks. 

repræsentanter for brugerne af biobankerne eller repræsentanter fra Indkøb og 

Medicoteknik, hvis arbejdsgruppen drøfter indkøb af frysere eller lignende. 

Arbejdsgruppen kan ligeledes nedsætte undergrupper med brugere af 

biobanker eller andre, hvis der vurderes behov for det. 

 

Den regionale arbejdsgruppe vedr. biobankområdet sekretariatsbetjenes af 

Sundhedsplanlægning og Institut for klinisk medicin. 

 

Konkrete opgaver 

Arbejdsgruppen skal: 

 Skabe overblik over biobankfaciliteterne i Region Midtjylland, herunder 

relativt opdaterede oplysninger om omfanget af biobanker, prøvetyper, 

oprettelsesdato, nedlæggelsesdato, tilladelser, forventet antal prøver 

pr. mdr./år/totalt, ansvarshavende etc. 

 Initiere ensartet administration af biobanker på alle hospitaler i Region 

Midtjylland herunder sikre, at der er klare og ensartede retningslinjer 

for indhentning og opbevaring af informeret samtykke i forbindelse med 

prøvetagning. 

 Komme med anbefalinger til brugen af biobanker, herunder forventes 

følgende drøftet: rørstørrelse til prøveopbevaring, type af frysere 

(model og nedkølingsmetode), procedurer omkring brugen, indretning i 

faciliteten, evt. valg af fælles IT platform, evt. indretning af fryserrobot, 

evt. samdrift og central langtidsopbevaring.  

 Drøfte udfordringer ift. arbejdsmiljø, herunder overveje om der skal 

igangsættes arbejdsmiljøforbedrende projekter.  

 Beskrive praksis omkring betaling for opbevaring og rekvirering af 

biobankmateriale. 

 

Referenceforhold 

Den regionale arbejdsgruppe vedr. biobankområdet skal afrapportere til 

Klinikforum og lederforum på Institut for Klinisk Medicin, AU. 

De to fora fungerer som beslutningsorganer for sager fra den regionale 

arbejdsgruppe vedr. biobankområdet. Koordinering mellem de to fora sikres af 

sekretariatet. 

 

Efter afrapporteringen tages stilling til, om der skal nedsættes en regional 

styregruppe for biobankerne eller om  fremadrettede opgaver kan varetages af 

et eksisterende forum.  

Beslutningen om oprettelsen af en styregruppe vil skulle have udgangspunkt i 

dels overvejelser om hvilket behov, der efter arbejdsgruppens rapportering er 

for samlet koordinering af indsatsen vedrørende biobanker i Region 

Midtjylland. Dels i en vurdering af om rådgivning til direktionen og 
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koncernledelsen i sager relateret til biobankområdet kan varetages af et 

eksisterende forum, eller der er brug for et forum målrettet dette område.  

 

Mødekadence  

Den regionale arbejdsgruppe vedr. biobankområdet forventes at mødes 3-4 

gange inden afrapportering. 

 

Tidsplan 

9. juni: Klinikforum godkender kommissoriet for den regionale arbejdsgruppe 

vedr. biobankområdet  

Juni: Lederforum på Institut for Klinisk Medicin, AU godkender kommissoriet 

for den regionale arbejdsgruppe vedr. biobankområdet  

Juli-august: Medlemmerne udpeges 

Slut august/primo september: Første møde i den regionale arbejdsgruppe 

vedr. biobankområdet 

Senest 1. april 2018: Arbejdsgruppen afrapporterer  

 

 

 

Note: 

Arbejdsgruppens tidsplan er lettere tilpasset undervejs. 

Derudover er deltagerkredsen ændret undervejs, idet Nete Hornung blev 

erstattet af Lone Kjeld Petersen, overlæge, Afdelingen for Folkeundersøgelser, 

Regionshospitalet Randers, som senere er udtrådt af arbejdet, og Ole Mors er 

blevet erstattet af Gregers Wegener, professor TNU, Psykiatri og social. 
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Bilag 2: Retningslinje vedr. håndtering af 
formalia omkring biobanker 
 

 

Nærværende retningslinje har karakter af en oversigt eller huskeliste ift. 

formalia omkring regionale biobanker, idet der foreligger retningslinjer for de 

enkelte emneområder, hvorfor det ikke vurderes relevant at lave en egentlig 

retningslinje. Der er i stedet indsats links til de mest relevante retningslinjer, 

der foreligger fra andre kilder.  

Oversigten har fokus på de væsentligste punkter i forhold til oprettelse og 

forvaltning af regionale biobanker. Det er ikke tale om et komplet overblik over 

alle elementer i sammensætningen af forskningsprojekter og oprettelse af 

biobanker. 

 

Retningslinjen omfatter følgende typer af biobanker: 

Klinisk biobank. Biobank der anvendes til kliniske formål (forebyggelse, 

diagnose, behandling, pleje eller forvaltning af læge- eller sundhedstjenester). 

Kaldes også behandlings- eller diagnostisk biobank. 

Forskningsbiobank. En samling af menneskeligt biologisk materiale, der indgår 

som en integreret del af et konkret forskningsprojekt.  

Biobank til fremtidig forskning. Biobank med menneskeligt biologisk materiale, 

der opbevares med henblik på fremtidig uspecifik forskning. 

Donorbiobank. En biobank, hvor det biologiske materiale er givet (doneret) 

typisk af raske personer med henblik på behandling af en konkret patient eller 

en nærmere angivet patientgruppe. 

 

Kliniske biobanker 

Kliniske biobanker, er biobanker der anvendes til kliniske formål (forebyggelse, 

diagnose, behandling, pleje m.v.). Kaldes også behandlings- eller diagnostisk 

biobank. 

 

Disse biobanker er reguleret af sundheds- og persondataloven samt 

særlovgivninger.  

 

Følgende formalia gælder: 

• Der skal være givet samtykke, evt. stiltiende, til opbevaring af 

materiale. 

• Materialet skal destrueres, når der ikke længere er behov for det ift. 

det formål, det blev indsamlet til, eller overføres til biobank til fremtidig 

forskning, såfremt patienten har givet tilladelse til det. 
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• Særlovgivninger for de forskellige områder (fx assisteret reproduktion 

eller stamceller) kan derudover opstille specifikke krav, herunder til 

nedlæggelse og evt. destruktion. 

 

Forskningsbiobanker 

En forskningsbiobank er en biobank, der indgår som en integreret del af et 

konkret forskningsprojekt. Der oprettes en forskningsbiobank i de tilfælde, 

hvor det udtagne materiale opbevares i længere tid, end det tager at indsamle 

og analysere prøverne, hvilket i praksis vil sige 5-7 dage. 

Der er tale om en forskningsbiobank i et projekt uanset om det biologiske 

materiale indsamles i projektet, eller det videregives fra en allerede 

eksisterende biobank.  

 

Forskningsbiobanker er reguleret af Komitéloven og Persondataloven. 

 

Følgende formalia gælder: 

• Skal have tilladelse fra en videnskabsetisk komité. Herunder godkendes 

også samtykkeindhentningen eller der kan evt. gives dispensation fra 

indhentning. Der kan gives forlængelse af tilladelsen. Se mere på: 

http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/forskning/de-videnskabsetiske-

komiteer/ 

• Skal anmeldes til Datatilsynet ved Region Midtjylland som en del af 

Region Midtjyllands fællesanmeldelse til Datatilsynet vedrørende 

forskning (paraplyanmeldelse). Der kan gives forlængelse af tilladelsen. 

Se mere på: 

https://www.rm.dk/sundhed/faginfo/forskning/datatilsynet/ 

• Hvis der samarbejdes med eksterne parter, skal der udarbejdes 

databehandleraftaler. Dette gælder som udgangspunkt alle 

samarbejdsparter uden for Region Midtjylland. 

• Link til vejledning om Region Midtjyllands databehandleraftaler: 

http://intranet.rm.dk/organisation/informationssikkerhed/databehandle

raftaler/ 

• Hvis der skal overføres oplysninger herunder biologisk materiale til 

andre projekter i Region Midtjylland, skal det anmeldes til Region 

Midtjyllands fællesanmeldelse til Datatilsynet vedrørende forskning. Se 

mere på: 

https://www.rm.dk/sundhed/faginfo/forskning/datatilsynet/blanketter-

vedr.-videregivelse/ 

• Hvis der skal videregives oplysninger til andre projekter udenfor Region 

Midtjylland, skal det anmeldes til Region Midtjyllands fællesanmeldelse 

til Datatilsynet vedrørende forskning. Hvis videregivelsen omfatter 

biologisk materiale, skal Datatilsynet i København ligeledes give 

tilladelse til videregivelsen. Se mere på: 
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https://www.rm.dk/sundhed/faginfo/forskning/datatilsynet/blanketter-

vedr.-videregivelse/ 

• Hvis der skal videregives oplysninger til andre projekter i udlandet, skal 

videregivelsen anmeldes til Region Midtjyllands fællesanmeldelse 

(paraply) til Datatilsynet vedrørende forskning og direkte til 

Datatilsynet i København, der begge skal godkende videregivelsen. Se 

mere på: 

https://www.rm.dk/sundhed/faginfo/forskning/datatilsynet/blanketter-

vedr.-videregivelse/ 

• Ved udløb af tilladelser fra Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet, skal 

materialet destrueres eller arkiveres i anonymiseret form, eller 

overføres til en biobank til fremtidig forskning, jf. nedenfor. 

• Se i øvrigt generel vejledning om Videnskabsetisk Komité og brug af 

biologisk materiale i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter på 

http://www.nvk.dk/emner/biobanker 

Vejledningen indeholder link til diverse vejledninger på området. 

 

Biobank til fremtidig forskning 

En biobank til fremtidig forskning er en biobank med menneskeligt biologisk 

materiale, der opbevares med henblik på fremtidig uspecifik forskning.  

Sådanne biobanker kan fx dannes ved, at der i forbindelse med udtagning af 

biologisk materiale til behandling eller et konkret forskningsprojekt udtages 

ekstra materiale fra patienter hhv. forsøgspersoner eller ved at der gemmes 

overskydende materiale fra en forskningsbiobank. 

 

Når der ønskes oprettet forskningsprojekter med brug af materiale fra 

biobanker til fremtidig forskning er udgangspunktet, at der skal gives fornyet 

samtykke til at deltage i forskning. Der er dog visse dispensationsmuligheder 

som beskrevet af National Videnskabsetisk Komité. Se mere på: 

http://www.nvk.dk/emner/biobanker. 

 

Følgende formalia gælder: 

• En biobank til fremtidig forskning skal anmeldes til Datatilsynet via 

Region Midtjyllands fællesanmeldelse til Datatilsynet vedrørende 

forskning. Se mere på: 

https://www.rm.dk/sundhed/faginfo/forskning/datatilsynet/ 

• Ekstra materiale udtaget i forbindelse med behandling: Patienten skal 

informeres og give samtykke (skriftligt, mundtligt eller stiltiende) og 

være oplyst om sine rettigheder ift. det afgivne materiale, fx ved at få 

udleveret folderen "Dit væv, dit valg" om Vævsanvendelsesregisteret. 

Dokumentation af information og samtykke til fremtidig forskning kan i 

fremtiden indgå i videnskabsetisk komites vurdering af mulighed for at 

dispensere fra samtykkekrav.  
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• Ekstra materiale indsamlet i et konkret forskningsprojekt: Det skal 

fremgå af protokollen til videnskabsetisk komite, at der i tilknytning til 

forsøget indsamles ekstra biologisk materiale mhp. fremtidig forskning. 

Forsøgspersonen skal samtykke til udtagning og opbevaring via 

særskilt informations- og samtykkemateriale, der i fremtiden kan indgå 

i videnskabsetisk komites vurdering af mulighed for at dispensere fra 

samtykkekrav. 

• Overskydende materiale fra et konkret forskningsprojekt: Det skal 

fremgå af protokollen til videnskabsetisk komite og af 

deltagerinformationen, at overskydende biologisk materiale med 

Datatilsynets tilladelse vil blive opbevaret efter projektets udløb mhp. 

fremtidig forskning, og at det kun kan anvendes i et nyt 

forskningsprojekt med tilladelse fra en videnskabsetisk komite og 

Datatilsynet. 

• Når der skal udtages materiale fra en biobank til fremtidig forskning til 

et konkret forskningsprojekt, svarer det til oprettelse af en ny 

forskningsbiobank, og de formalia, som fremgår under 

forskningsbiobanker, gælder dermed. Der er dog iht. komiteloven 

mulighed for at opnå dispensation fra samtykkekravene, når der 

indhentes godkendelse til det nye projekt fra Videnskabsetisk Komite. 

Se mere på: http://www.nvk.dk/emner/biobanker 

• Ved udløb af tilladelsen skal materialet destrueres eller anonymiseres. 

 

Donorbiobank 

Donorbiobanker er biobanker med biologisk materiale doneret typisk af raske 

personer mhp behandling af konkret patient/patientgruppe. 

 

Donorbiobanker er reguleret af separate lovgivninger for de forskellige 

donationsområder. 
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Bilag 3: Regional retningslinje vedr. årlig 
gennemgang af eksisterende biobanker 
 

Administrativt overblik 

Der indhentes ca. én gang årligt oplysninger vedrørende de biobanker, som 

hører under Region Midtjylland. For den enkelte biobank skal følgende 

oplysninger foreligge:  

 Navn på den projektansvarlige for de opbevarede prøver 

• Oversigt over givne tilladelser/godkendelser fra Datatilsynet, 

Videnskabsetisk Komité og andre relevante myndigheder 

• Angivelse af indsamlingsperiode 

• Prøvematerialets art, mængde, antal prøver pr. patient og pakning 

• Volumen – antal kasser og antal prøver 

• Opbevaringsforhold indtil nu: Medie, temperatur, angivelse af at der 

foreligger temperaturlog 

 

Krav til oprydning/vedligeholdelse  

Den projektansvarlige er ansvarlig for følgende i forhold til 

oprydning/vedligeholdelse af biobanken:  

 

Som hovedregel kassation af prøver,  

 som er udløbet, dvs. uden gyldig tilladelse til opbevaring fra Datatilsynet 

og Videnskabsetisk Komité. Vær f.eks. opmærksom på, om patienten 

oprindelig blev oplyst om, at overskydende materiale ville blive kasseret 

ved projektets udløb. 

 som ikke kan identificeres (dvs. som er uden klar mærkning). 

 som vurderes værende af for lav kvalitet, f.eks. pga. forældede 

nedfrysningsprocedurer. 

 som vurderes ikke ville kunne benyttes til analyser af tilstrækkelig høj 

kvalitet, f.eks. hvor det ikke er muligt at vurdere 

vævssammensætningen pga. nedfrysningsmedie. 

 hvor der er indsamlet store mængder materialer, som med nuværende 

analysemetoder er blevet overflødige, f.eks. gentagne blodprøver til 

germ-line analyser, hvor én skønnes at være nok. 

 som er ældre og hvortil, der ikke findes tilstrækkelig klinisk information. 

 hvor det ikke er muligt at identificere den ansvarlige for prøverne – 

klinisk eller organisatorisk. 

 

Overvejelse af, hvorvidt materialerne repræsenterer patientkohorter, som er 

relevante i forhold til nuværende patientbehandling eller fremtidig 

forskning i den pågældende sygdom. Hvis ikke bør der tages stilling til 

mulig kassation af prøverne. 
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Optimering af pladsanvendelsen i fryserne, herunder er alle positioner i 

fryseæsker og racks udnyttet? Bliver fryserpositioner i biobanken benyttet til 

nye prøver, når gamle prøver er opbrugte?  

Her skal selvfølgelig tages hensyn til, hvad der er praktisk hensigtsmæssigt ift. 

løbende brug og omflytning. 
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Bilag 4: Beskrivelse af andre biobanker 
 

Nedenstående tekster er udarbejdet af Charlotte Modin i forbindelse med 

arbejdsgruppens arbejde.  

 

Fælles frysefacilitet til biobanker i Region Hovedstaden 

I Region Hovedstaden er en fælles frysefacilitet til biobanker under etablering.  

Formålet er dels at skabe faciliteter med plads til de stadigt flere frysere over 

de næste 10 år, dels at lave en fælles it infrastruktur for alle biobanker og 

projekter. Et fælles it system skal synliggøre alle biobanker/projekter (der 

findes pt. mere end 1000  biobanker) og sikre at lovgivningen overholdes. En 

regional arbejdsgruppe bestående af personer fra biobank-, sundhedsområdet 

og økonomi indledte i 2015 arbejdet med en frysefacilitet med udarbejdelse af 

rapporten Etablering af fælles frysefacilitet til biobanker i Region Hovedstaden. 

Ifølge rapporten er det overordnede mål med en biobankstruktur "at sikre en 

effektiv udnyttelse af regionens biobanker, kliniske data og forskningsregistre 

målrettet personlig medicin for den enkelte patient som et tæt samarbejde 

mellem forskningsinstitutioner og industrien”.  

 

Fase 1 – Forundersøgelse og rapport (2015) 

 

Baggrund 

I rapporten Etablering af fælles frysefacilitet til biobanker i Region Hovedstaden 

oplistes en række uhensigtsmæssige konsekvenser af de eksisterende forhold 

med decentral fryserplacering og usystematisk registrering: Manglende 

overblik over samlet beholdning og dårlig udnyttelse af fryserkapacitet; højt 

energiforbrug uden genbrug af overskudsvarme; begrænset 

opbevaringssikkerhed (adgangskontrol, ejerskab, sikring mod oversvømmelse, 

brand); krav til datasikkerhed ikke altid opfyldt; manglende overblik over 

forskningsdata (risiko for at samme analyser udføres flere gange). I 

samarbejde med teknisk afdeling, der varetager fryserovervågning, er antal -

80°C kumme- og skabsfrysere placeret rundt omkring på hospitalerne anslået 

til 900 (til sammenligning ~200 -80°C frysere i Region Midtjylland). Med 

forventning om en fordobling af kapacitetsbehovet over de næste 10 år, og 

dermed udsigt til en årlig udgift til el på 30 mio. kr. i 2025, er også det 

økonomiske incitament for en samlet og mere bæredygtig løsning 

tungtvejende.  

 

Fælles frysefacilitet - model A 

Arbejdsgruppen anbefaler i rapporten at gå videre med den ene af 3 modeller 

(model A) med op til 4 frysefaciliteter på forskellige hospitaler i regionen, frem 

for én central frysefacilitet (model B) eller samarbejde med den nationale 

biobank på SSI (model C).  
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Model A fastholder nærhedsprincippet og Region Hovedstadens egen styring. 

Frysefaciliteterne foreslås indrettet inden for de eksisterende rammer på 

hospitalsmatriklerne, hvor der er adgang til nødstrøm, med store vandkølede 

frysere, varmegenindvinding, drift og overvågning ved teknisk afdeling og 

biobankpersonale med ansvar for daglig prøvehåndtering.  

Det er en forudsætning, at der etableres ét sammenhængende it system 

(overblik, ejerskabsforhold, mulig opkobling til kliniske data, overholde 

lovgivningen), fælles standarder for opbevaring (rør og bakker med 2D koder, 

dvs. i et format egnet til automatiseret prøvebehandling og nedfrysning), at 

lokale frysere uden behov for daglig adgang nedlægges, at der er planer for 

transport og logistik mellem hospitaler og frysefaciliteter samt at der er 

personale til drift.  

Der skal være faciliteter til opbevaring ved både -20°C, -80°C og i -196°C 

kryotanke, sidstnævnte samlet ét sted med særlig ekspertise. Rapporten 

foreslår, at eksisterende -80°C frysere i relevant omfang overflyttes til ny 

facilitet efter oprydning, men at de udgår efterhånden, og at der fremover kun 

indkøbes 1000 L skabsfrysere. Lokaler skal fremtidssikres mhp. autofrysere. 

Frysere til -20°C erstattes af fryserum med modulopbyggede systemer. I de 

indledende beregninger i rapporten anslås det, at der på det fremtidige 

energiforbrug (2025) ved model A (vandkøling af luft og -80°C frysere og med 

-20°C fryserrum) vil kunne spares, hvad der svarer til 13 mio. kr. i forhold til 

en fortsættelse af den nuværende situation. 

Rapporten anbefaler en nærmere undersøgelse af muligheder for et fælles it 

system. It systemet skal kunne håndtere brugerroller, registrering af biobanker 

med overordnede data (fx kontaktinformation, protokol), kobling med lokale 

systemer til prøvebestilling (labka, patobank), fuld sporbarhed over 

transaktioner, og for biobankprøvernes vedkommende registrering og 

mærkning, behandling, opdeling og analyse, opbevaring og udtagning, 

afsendelse og modtagelse samt import af data fra eksisterende biobanker.  

En administrator for hver frysefacilitet skal være ansvarlig for registrering af 

indleveret materiale. Prøver vil kunne tilgå faciliteten som en del af en generel 

indsamling af biobanksprøver (eks. Region Hovedstadens Biobank, Dansk 

CancerBiobank) eller ved indlevering til langtidsopbevaring fra større 

forskningsprojekter. Prøver rekvireret i labka kan tages i klinikken, 

transporteres via intern logistik til biobanken og behandles dér, eller afdelinger 

med særlige behov kan selv stå for prøvebehandling og efterfølgende indlevere 

til opbevaring. Historiske prøver med minimumsdata kan registreres i deres 

eksisterende format, mens nye prøver skal opfylde ny standard. 

 

Fase 2 – Grundig analyse, udvidet rapport (2016-17) 

Region Hovedstaden har i fase 2 haft en ekstern konsulent Niras A/S til at 

skabe et udførligt grundlag for de videre beslutninger. Konsulenten har 

udarbejdet en positiv business case, der understøtter konklusionerne i den 

første rapport om muligheder for optimering. Der blev desuden arbejdet videre 
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med de specifikke fysiske lokaliteter og energi- og miljøforhold samt med 

muligheder for et fælles lagerstyringssystem.  

 

Fase 3 – implementering (2018-19) 

Politikerne har allokeret de første DKK 20 mio. til fase 3, hvor der på hhv. 

Herlev og Hvidovre Hospital skal etableres 2 fysiske, fleksible faciliteter, som 

kan udvides efter behov; der skal senere også på Rigshospitalet allokeres 

lokaler til en fryserstald. Desuden fortsættes arbejdet med at lokalisere de 

mange nuværende frysere (2 mand har optalt 800 frysere på Rigshospitalet), 

med at finde fælles it system og leverandør, med ledelse af biobankstrukturen 

og med ansøgning til Novo Nordisk Fonden, alternativt til A.P. Møller fonden, 

om finansiering af en automatisk fryser.  

 

It system 

Niras har i den udvidede rapport vurderet de it systemer, der i forvejen 

anvendes af to af de centrale biobank-aktører på Herlev Hospital (Regionernes 

Bio- og GenomBank, RBGB) og på Rigshospitalet (Labware i Biobanksenheden 

på Region Hovedstadens Blodbank). Konklusionen blev, at de 2 systemer hver 

især kan så relativt forskellige ting, at et 3. system til afløsning af disse vil 

blive meget dyrt. De anbefalede derfor at bevare de eksisterende systemer og 

til den fælles frysefacilitet finde et lagerstyringssoftware, som kan 

kommunikere med de andre; det fælles system kan i princippet bestå af en 

videreudvikling af et af de andre. For nuværende er systemarkitekterne i 

regionen i gang med at lave it funktionsbeskrivelser.  

 

Forskningsprojekter  

Forskergrupper, der selv indsamler prøver til biobank, vil fremover skulle 

anvende ét af de 2 systemer RBGB eller Labware, med mindre grupperne er så 

store, at de har deres eget system, der lever op til kravene til sikker 

datahåndtering. Lokale frysere vil kunne bevares i en vis udstrækning, men 

man vil lave et dekret om hvilke typer frysere, rør mm der skal anvendes, så 

prøverne vil kunne komme i den fælles biobank. På Rigshospitalet lægger man 

op til, at biobankfaciliteten i en 5 årig periode som en service til forskerne vil 

tilbyde dem at få deres prøver gratis i den fælles biobank.  

På Rigshospitalet forestiller man sig en struktur for en fælles biobankfacilitet i 

regi af Biobankenheden med bioanalytiker, akademiker til at varetage it 

funktioner og et biobanksekretariat med en leder i en halvtidsstilling til at 

servicere forskerne. 

 

Projektgruppen 

Estrid Høgdall, Herlev Gentofte Hospital, Erik Sørensen, Rigshospitalet, Henrik 

Ullum, Rigshospitalet, Børge Nordestgaard, Herlev Gentofte Hospital, Christian 

Johansen, Amager Hvidovre Hospital, Arne Kindler, Center for IMT, Simon 

Kamp Danielsen, Niras, Mikael Skouby, Niras, samt i projektsekretariatet 
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Malene Unger Jørgensen, Center for Økonomi, Helena E. Christensen, Center 

for Regional Udvikling, Ulrik Staugaard, Center for Økonomi (projektleder). 

 

 

Labware - eksempel på IT lagerstyringssystem  

Der findes adskillige kommercielle IT lagerstyringssystemer og mindst lige så 

mange brugerudviklede og hjemmegjorte til biobanker. Der synes dog for tiden 

at være en konsensus om IT systemet Labware, som derfor beskrives nærmere 

her. Labware bruges til biobanker i bl.a. Biobanksenheden på Region 

Hovedstadens Blodbank, Rigshospitalet, hvorfra laboratorieleder Erik Sørensen 

har været behjælpelig med oplysninger om systemet.  

 

Biobanksenheden på Rigshospitalet drifter forskningsbiobanken Region 

Hovedstadens Biobank, huser Det Danske Bloddonorstudie og indsamler med 

flere andre større og mindre biobanker, herunder Dansk Cancerbiobank og 

PERSIMUNE. Desuden administreres bl.a. biobanker for Den Danske HIV-

kohorte, COCOMO, SACC samt flere forskningsbiobanker internt i Blodbanken. 

I Biobanksenheden bruges Labware til prøveregistrering og fryserstyring i 

deres forskellige biobanker. Labware er en hyldevare som skal konfigureres til 

den enkelte brugers behov. Systemet er særligt egnet til 

instrumentintegration, og hos dem er det integreret med deres robotter til 

afpipettering og DNA oprensning og med Labka. Biobanksenheden kan bl.a. 

mod betaling håndtere biobankprøver for forskergrupper. Projektets biobank 

bliver da oprettet i Labware, biobankprøven registreres i Sundhedsplatformen 

med navn og CPR-nr., prøven bestilles i Labka, og når den er taget dér, 

importeres prøvedata (primærrør glasnummer, navn, CPR-nr., tidspunkt mm) 

og oplysninger om samtykke til Labware. Labware bruges videre under 

prøvehåndtering i Biobanksenheden til ud fra stregkoder at registrere 

primærrør og tildele pladser til aliquoter i biobankfryser. 

 

Fryserposition 

De kan enten manuelt overføre blod til kryo fryserør, aflæse og sammenkoble 

rør og fryseplads ved at skanne hhv. bakke m/rør og den valgte 

frysehylde/plads (de har bl.a. matrixrør i bakke med 2D kode), eller Labware 

kan automatisk tildele fryserposition til prøver. 

 

Økonomi 

Labware koster i indkøb DKK 65.000,- pr. samtidig bruger (1 licens). KIA har i 

biobankgruppen 3 licenser, der deles af 8 prs (195.000). Konfigurering af 

systemet ved ekstern konsulent (ikke ansat af Labware) koster 9.000,- om 

dagen. KIA har meddelt Labware, at de frit kan overdrage alt, hvad der indtil 

nu er udviklet til Rigshospitalets version, til andre brugere. Indledende 

brugerkursus koster ca. DKK 20.000,-. Det dækker undervisning ved konsulent 

af 2-3 deltagere i eget lab. Årlig licens udgør 15% af indkøbsprisen for licenser, 
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i KIA’s tilfælde 15%*65.000*3= DKK ~30.000. Dertil kommer udgifter til 

yderligere konsulentydelser (9.000/dag). KIA har en standardserviceaftale, 

hvor konsulenten kommer 1 gang om måneden og rydder op i stier mellem 

systemerne, hvis nogen har skannet forkert mm. Hvis der opstår problemer må 

de også betale konsulenten for at løse det. 

Biobanksenheden har i laboratoriet nu 1 person, der fungerer som Labware 

m/k, og som selv kan stå for flere og flere ting, når der kommer nye biobanker 

(de har pt. 10 kontraktbiobanker). De har overvejet at ansætte egne IT folk i 

stedet for den eksterne konsulent. 

Opdateringer skal man tilkøbe, de har nu version 6. Version 7 er ude nu, og 

det vil koste konsulenttimer at integrere med deres set up.  

 

Andre brugere af Labware 

Region Sjællands Biobank; KBA Hillerød under opstart. Karolinska Institutet 

Biobank har deres helt egen version af Labware, da de har egne professionelle 

IT folk, der drifter og udvikler på det. Deres udgave af systemet er for år 

tilbage også taget i brug i Uppsala Biobank, der også har flere fastansatte IT 

folk til at videreudvikle og stå for det. IT folkene i Uppsala Biobank tilbyder at 

konfigurere Labware til forskergrupper, der selv samler ind til biobank. 

http://labware.com/en/p/Industries/Clinical/Biobanking-and-Biorepository 

 

 

Region Sjællands Biobank 

Region Sjællands Biobank (RSjBB) er etableret med henblik på at sikre 

langtidsopbevaring af værdifulde biologiske samlinger under overvågede og 

dokumenterede forhold. Biobanken er placeret på Næstved Sygehus og drives 

af Klinisk Biokemisk Afdeling, Næstved, Slagelse, Ringsted sygehuse. 

Biobanken åbnede for regionens sundhedsfaglige forskere i november 2015. 

 

Formål 

Hovedformålet er at forene forskellige samlinger af blodprøver under én 

biobank for derved at sikre korrekt opbevaring af biologisk materiale med 

maksimal sikkerhed og backup, dokumentation af prøvernes status fra 

indsamling til destruktion og et samlet overblik og dermed muligheden for at 

kunne lave studier, der går på tværs af biologiske samlinger/data, samt 

adgang til referencepopulationer.  

Biobanken kommer til at rumme biologiske samlinger af både ny og ældre 

dato, idet også eksisterende biobanker i Region Sjælland vil blive overført til 

den regionale biobank. Endvidere fungerer den som biobankcenter for Region 

Sjælland under Regionernes Bio- og GenomBank. Biobanken tilbyder endvidere 

rådgivning i forbindelse med planlægning af etablering af nye biologiske 

samlinger. 
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Definition og ledelsesstruktur 

RSjBB er både en forskningsbiobank og en biobank til fremtidig forskning, idet 

den omfatter: 
- Forskningsbiobank, hvor materialet er indsamlet som led i 

sundhedsvidenskabeligt forskning godkendt af Videnskabsetisk Komité 

og efter godkendt anmeldelse under Region Sjællands 

paraplyanmeldelse til Datatilsynet. 

- Biobank til fremtidig forskning, hvor materiale udtaget i 

forskningsprojekter (overskydende og ekstra) opbevares med henblik på 

fremtidig forskning. 

- Behandlingsbiobank, hvor udtagning af prøver er sket i forbindelse med 

diagnosticering og behandling af konkret sygdom, og hvor der gemmes 

overskydende materiale. 

- En database med svar på allerede foretagne undersøgelser på 

materialet. 

- Cancerbiobanken, hvor materiale er gemt efter behandling af 

kræftsygdom. 

- Reumabiobanken, hvor materialet er gemt i forbindelse med behandling 

af reumatologisk sygdom 

- Patologibanken, hvor væv er gemt efter behandling af ikke-malign 

sydom eller efter obduktion. 

En Regional Faglig Styregruppe skal tage stilling til anmodninger om udlevering 

og opbevaring af data og prøver til forskere. Styregruppens 10 medlemmer 

udgøres af faglige repræsentanter udpeget af de enkelte sygehusledelser, af 

biobankens ledelsesansvarlige, den daglige ledelse, LOFUS’ projektchef og 

styregruppeformand, en repræsentant fra forskningsrådet, samt juridisk og 

administrativ bistand fra Produktion, Forskning og Innovation (PFI). Biobanken 

har bl.a. udarbejdet vejledninger, der i detaljer beskriver adgang til udlevering 

og opbevaring af data hos RSjBB inkl. det juridiske og videnskabelige grundlag 

herfor. 

 

Daglig drift 

Den daglige drift varetages af en projektleder, en daglig driftsansvarlig og en 

bioanalytiker. 

Biobanken har et laboratorium inkl. en Tecan pipetteringsrobot til håndtering af 

prøver og en samlet kapacitet på 30 store -80° C vandkølede frysere og 

omfattende sikkerhedssystemer til sikring af drift, overvågning og kontrol. De 

har frasagt sig en fryserrobotløsning med et smalt krav til rørtyper, da de skal 

kunne modtage alle mulige former for rør og andre opbevaringsbeholdere. Til 

nye projekter stiller de dog krav om at anvende et defineret udvalg af 

stregkodemærkede rør (300µl, 700µl, 1ml, 1,5ml, 4ml) og bakker fra Fluidics, 

der netop har vundet udbuddet om levering.  

For nuværende håndterer biobanken selv 30-35 prøver om dagen fra Lolland-

Falster Undersøgelsen. Prøverne indsamles mandag-torsdag på regionens 
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sygehuse og håndteres i biobanken i Næstved dagen efter prøvetagning. De er 

endvidere i færd med at modtage og registrere regionens eksisterende 

prøvesamlinger. Biobanken registrerer hvert eneste rør (de fleste er mærket 

med etiket med stregkode) og sorterer til nye positioner i materialespecifikke 

kasser, så prøverne let vil kunne udleveres.  

 

IT system 

Biobanken anvender et avanceret Laboratory Information Management 

System, Labware LIMS. Idéen er, at Labware skal være det eneste system til 

biobankprøver i RSjBB, så det for brugerne bliver et genkendeligt software 

uanset indsamling. Alle klinisk biokemiske afdelinger skal fungere som 

prøvetagningssteder for biobanken, så de vil hver især få en indgang til 

Labware til registrering af biobankprøver. Labware har den fordel, at man selv 

designer interface, og det vil blive sat op med en simpel brugerflade, der viser 

alle projekter hørende til det pågældende sted. Prøveregistrering vil da bestå i, 

at bioanalytikeren åbner det relevante projekt og skanner primærrøret og de 

tilhørende biobanksrør, hvorved de kobles sammen. Rørene er alle 

præmærkede, så etiketter er ikke nødvendige. Labware henter automatisk de 

specifikke prøvedata fra BCC (svarer til Labka i Region Midtjylland). De 

overvejer, om selve proceduren for prøvehåndtering i det enkelte projekt også 

kan vises på skærmen, når man åbner et projekt. Fryserpositioner tildeles også 

af Labware. Rørene placeres i en plade med 2D stregkode i bunden, som 

skannes. Når prøverne flyttes fra KBA til biobanken i Næstved, registreres den 

nye fryserposition for alle rør ved at skanne stregkoden i bunden af pladen. 

For indsamling til Regionernes Bio- og GenomBank gælder, at alle prøver skal 

registreres i RBGB’s eget IT system. I RSjBB vil man også hertil på 

indsamlingsstederne skulle registrere i Labware på samme måde som til andre 

projekter, hvorefter data på et senere tidspunkt vil blive importeret fra 

Labware til RBGB registreringssystemet. 

RSjBB har indgået databehandleraftale med Labware. Biobanken kan til en vis 

grad selv programmere ting i databasen, men har haft en konsulent fra 

Labware inde over al opsætning. Det er deres erfaring, at det går relativt 

hurtigt at få implementeret nye funktioner (op til 14 dage).  

 

Økonomi 

RSjBB fik en anlægsbevilling på 7 millioner til de fysiske rammer, laboratorium 

og IT (overvågning og LIMS). Herudover har de ansat en specialist, en 

superbruger og 0,4 kemiker (projektleder). For at sikre sig imod sygdom, ferie 

og andet fravær, har de en udveksling hver uge hvor yderligere 5 personer 

arbejder i biobanken en dag om ugen, mens superbrugeren går til hånde på 

klinisk biokemisk afdeling. Ordningen skal sikre, at kompetencerne opretholdes 

ved hele deres backupteam. Herudover har PFI en andel i en IT tekniker som 

forestår alle deres IT relaterede anliggender, eksempelvis server, sikre at de 

kan installere nye moduler til LIMS, validering, at temperatursystemet kører, 
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at alarmsystemer fungerer samt kalibrering af alle eksterne sensorer i 

fryserne. 

De årlige udgifter vurderes at være knapt 3 millioner for licenser, 

serviceaftaler, vedligehold, løn og utensilier tilsammen.  
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Bilag 5: Beskrivelse af Research Manager 

researchmanager.au.dk 

  
Hvad er Research Manager  

Research Manager er en database, hvor du som forsker kan håndtere 

overordnede oplysninger (metadata) om dine sundhedsvidenskabelige 

forskningsprojekter med biobanker. 

I Research Manager kan du: 
 gemme metadata om projektet og evt. filer med personoplysninger 

 få påmindelser før udløb af projektets tilladelser 

 give projektets partnere på AU adgang til data  

 invitere andre forskere til at samarbejde om biobankprøver og metoder 

(’research dating’) 

Du logger ind med AU ID brugernavn og 

adgangskode. Data opbevares på en sikker 

server hos AU IT, og der er indbygget logning 

af udvalgte transaktioner i databasen.  

Hvordan kan du bruge Research Manager  

Research Manager giver dig et samlet overblik over dine forskningsprojekter. 

Via påmindelser om projektudløb hjælper Research Manager med at holde styr 

på gyldige tilladelser og afslutte data og biobank ved projektophør. Lad evt. 

den ph.d.-studerende stå for opgaven - det er let og hurtigt at udfylde 

formularen og uploade filer.  

Disse oplysninger kan du gemme i Research Manager: 
 Projekttitel- og beskrivelse (abstract, design, metoder, raske/patienter, 

antal) 

 Navn og kontaktinfo på PI og seniorforsker, samarbejdspartnere, links til 

Pure 

 Typer af biologisk materiale, håndteringsprocedure 
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 Videnskabsetisk Komite og Datatilsynet – numre, koder, dokumenter og 

påmindelser før udløb  

 Andre tilladelser (Lægemiddelstyrelsen, EudraCT, ClinicalTrials, 

Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen) - numre og 

dokumenter 

 Data og biobank ved ophør af projekt – slettet, destrueret, videregivet, 

gemt til fremtid forskning 

 Projektstatus og tidslinje 

 Økonomisk støtte – kilde, beløb, påmindelse om afrapportering 

 Links (ClinicalTrials, PubMed, hjemmeside mm) 

 Vedhæftede filer, fx protokol, tilladelser, samtykkeskabelon, 

databehandleraftaler 

 Egne noter til en række af felterne 

Felter i formularen - eksempler: 
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Researchmanager.au.dk 

http://researchmanager.au.dk/

