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Biobanksyystem understøtter h
hele forløb
bet fra
indsa
amling til opbevaring
o
g, udlån og
g transporrt af
biologiske prøvver. Biobanker får de
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stæ
ærkeste gru
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Som
m biobank er der en stor værdi
v
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ve prøvedata
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Det
skab
ber overblik o
over materiale og projektter og kan fo rbedre vigtig
g forskning.
Biob
banksysteme
et fra CGI er ideelt til både små og me
ellemstore biobanker
sam
mt nationale fo
orskningsbio
obanker. Fællles for bioba
ankerne er, at
a systemet
hjællper med at ccentralisere data,
d
men ikke nødvendi gvis de fysis
ske prøver.

H
HVORFOR
D
De danske biob
banker skal bed
dst muligt
uudnytte det fors
skningspotentia
ale, der
liigger i de mang
ge, indsamlede
e biologgiske prøver.
E
En nem og effe
ektiv håndtering
g af
pprøverne er en forudsætning for, at den
vvigtige forskning kan finde ste
ed. CGI’s
B
Biobanksystem
m understøtter alle
a dele af
pprøvehåndterin
ngen.

FUN
NKTIONER I BIOBANKS
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H
HVORDAN

Biob
banksysteme
et indeholderr samtlige fun
nktioner, der understøtterr
regis
strering, opb
bevaring og udlån
u
af biolo
ogisk materia
ale:

C
CGI's Biobanks
system kom til verden i
eet samarbejde mellem Dansk
C
CancerBiobank
k og CGI, da be
ehovet for
itt-understøttelse opstod i forbindelse
m
med de første kræftpakker.
k

Reg
gistrering og
g opbevaring
g
Alt materiale
m
reg
gistreres med
d en række ”s
stamdata” så
åsom organis
satorisk
enhe
ed, udtagningstidspunkt, organsystem
m og kobling
g til forskningsprojekter.
På de
d enkelte prrøvefraktione
er anføres type, beholderr, status, indffrysningsmeto
ode m.m. Fra
aktionerne tilføres en 2D-label og pla
aceres i en re
elevant
fryse
eenhed.
De enkelte
e
bioba
anker kan an
nvende deres
s egen klasssifikation af
opbe
evaringsenheder – fx frysser, rack, hylde, boks og rum. ID-labe
els kan
udsk
krives til alle typer af opb
bevaringsenh
heder.
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Biobanksystem
met leveres som
m et selvsstændigt system
m eller som en cloud
bbaseret løsning
g kaldet Bioban
nk SaaS.
C
Cloud-løsninge
en er målrettet mindre
bbiobanker, der ønsker at undg
gå udgifter
tiil infrastruktur, servere, diskp
plads m.m.
C
CGI tager sig af
a infrastrukture
en, mens
kkunden betalerr en ”klik-afgift” (betaling
ppr. prøve).
H
HVORNÅR
C
CGI leverer løb
bende biobankssystemet
tiil nye kunder. Danske
D
Region
ner
eetablerede i 2009 Dansk
C
CancerBiobank
k, som i dag be
enytter
C
CGI’s Biobanks
system.

Udlå
ån og transp
port
Ud fra
f en række forskellige kriterier
k
er de
et muligt at u dsøge releva
ante
mate
erialer til forsskningsprojekter. Når ma
aterialet er ud
dvalgt, indeholder
biob
banksysteme
et en funktion
n til godkende
else af udlån
net.
ed i forbinde
Tran
nsportfunktio
onerne skabe
er sikkerhed og sporbarhe
else med
både
e udlån og flyytning af ma
ateriale. Samtidig er det n
nemt at tildele
e modtaget
mate
eriale en korrrekt fryserpla
acering.
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Rapporter og forespørgsler
Det er en vigtig del af arbejdet hos en biobank at kunne udtrække relevante
rapporter. CGI’s Biobanksystem omfatter en række rapporter og
forespørgsler inden for:
 afregning


feedback til leverandører



Identificering af prøver til forskningsprojekter

Rapporterne kan eksporteres til MS Excel.
KONKRET VÆRDI
CGI’s Biobanksystem kan anvendes til forskellige typer biologisk materiale
og skaber en standardiseret registrering af prøver og prøvefraktioner. Med
alle data samlet ét sted er der de bedste forudsætninger for sikker
diagnostik og udtræk til forskningsprojekter.
Systemet understøtter kvalitetssikring og kan højne effektiviteten og
kvaliteten af vigtig forskning. Der er godt overblik over mængden af
indsamlet materiale, og data kan søges på tværs af patienter og prøver.
Biobanksystemet er desuden integreret til CGI’s Patologisystem og LIMS
(Laboratory Information Management System).

VIRKSOMHEDSINFORMATION
Dansk CancerBiobank (DCB) er et
murstensløst samarbejde i Danmark
mellem hospitalsafdelinger. DCB
finansieres af regioner og hospitaler.
Afdelingerne indsamler og opbevarer
blod-, vævs- og knoglemarvsprøver.
Materialer registreres i et nationalt online registreringsmodul, så alle prøver
altid kan lokaliseres. DCB er unik på
verdensplan. I øjeblikket faciliteres 33
forskningsprojekter af banken.
Læs mere på:
www.danskcancerbiobank.dk

Ønsker du mere information om
Biobanksystemet? Kontakt:
Marianne Arentoft
T: +45 21 71 72 58

“Forskere kan nu fokusere på forskningsprojekter, idet indsamling og
registrering af biologisk materiale varetages via Dansk CancerBiobank efter
standardiserede anbefalinger.”

M: marianne.arentoft@cgi.com

Estrid Høgdall, Seniorforsker, ph.d., Leder af Dansk CancerBiobank og
MolekylærEnheden, Herlev Hospital, Region Hovedstaden.
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