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Regionerne foreslår en visionær nytænkning af den måde, data bliver indsamlet og
brugt på i biobankerne. Dette skal sikre større muligheder for brug af målrettet behandling i fremtiden til gavn for patienterne.

Hvor mange diagnoser har du? Ifølge regionernes sundhedsprofil lider næsten hver
fjerde mand og knap hver tredje kvinde i dag af mere end én kronisk diagnose, også
kaldet multisygdom.
Blod og væv, der i dag bliver brugt til at stille diagnoser og i behandlingssammenhæng, opbevares i Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) for udvalgte sygdomme.
Læs mere om RBGB her: www.regioner.dk/rbgb
For at udfolde Den Nationale Strategi for Personlig Medicin er det blandt andet nødvendigt at udvikle biobankområdet i Danmark. I Danmark er der udover RBGB Den
Nationale Biobank og mange lokale biobanker.
I dag indsamles biologisk materiale til RBGB opdelt på hver sygdom. Prøver bliver
ofte kun i mindre grad brugt på tværs af sygdomme. Dette er både tidskrævende for
den enkelte patient og for sundhedspersonalet, samt begrænsende for den måde biologisk materiale bliver set og brugt på.
Regionerne lægger med dette strategiske bidrag op til en meget mere effektiv udnyttelse af det biologiske materiale i såvel behandling som forskning. Blod og væv er en
af de mest værdifulde gaver en patient kan give til fremtidens patienter. Den gave vil
regionerne værne om og sikre forvaltes og bruges på den bedste måde.
Den nye prøveindsamlingsform byder på mange fordele. En af mange fordele for patienter med multisygdom vil være færre konsultationer med prøvetagning samt tidligere opsporing af sygdom.
Et eksempel kunne være, at fru Hansen går i et forløb med sin hjertesygdom, samt
for sin gigtsygdom, på et hospital. I dag vil både hjertelægen og gigtlægen sandsynligvis tage hver deres prøver. Hvis visionerne i oplægget realiseres, vil hjertelægen for
fremtiden lave analyser på de prøver fra fru Hansen, som gigtlægen tog nogle uger
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tidligere. Dette vil helt praktisk betyde, at fru Hansen ikke behøver få taget blodprøver i et ambulatorium forud for sin konsultation med hjertelægen, og dermed vil hun
´sparre´ blodprøvetagninger.

Næste skridt
Regionernes oplæg til udvikling af biobankområdet i Danmark skal danne afsæt for
planlægning, organisering og implementering, samt videre samarbejde med Den Nationale Biobank og andre relevante parter. Derudover skal oplægget danne grundlag
for ansøgninger om finansiering.
Læs mere her:
Strategisk bidrag til en udvikling af biobankområdet i Danmark - pixi-udgave
http://www.e-pages.dk/regioner/171/
Læs hele oplægget her: Strategisk bidrag til en udvikling af biobankområdet i Danmark
http://www.e-pages.dk/regioner/170/
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