
Informatikudvalget har siden generalforsamlingen 2014 haft følgende medlemmer 

Anja Høegh Brügmann, Aalborg Universitetshospital (bestyrelsens repræsentant), Astrid Petersen 

(formand), Aalborg Universitetshospital, Dorte Linnemann, Herlev Hospital, Peter Ingeholm, Herlev 

Hospital, Rikke Hagemann-Madsen, Sygehus Lillebælt Vejle  (ansvarlig for kodeopdatering). 

 

Udvalget har siden sidste generalforsamling afholdt 2 møder og arbejdet med nedennævnte opgaver.  

Udvalget har justeret vejledningen ’Rettelser i patologisvar’(kan ses på Informatikudvalgets del af 

www.danskpatologi.dk) oprindelig udarbejdet december 2004 af det daværende Informatikudvalg, således 

at vejledningen nu knytter sig til aktuelt gældende lovstof.  

Den løbende kodeopdatering ud fra ønsker fra selskabets medlemmer kan ske hver 3. måned. Desværre 

har vi pga. almen travlhed blandt udvalgets medlemmer ikke kunnet gennemføre dette fuldt ud i den sidste 

periode.  Vi er glade for de input om kodeønsker, som vi får fra selskabets medlemmer. Informatikudvalget 

vil løbende lægge forslag til den kommende opdatering på www.patobank.dk under bjælken SNOMED.  

I 2015 vil koden OBS PRO blive indbygget i alle maligne neoplasier, sådan at der kommer et X som 5. ciffer 

ved alle M8/9***3, dvs. at koden bliver M8/9***X og kodeteksten ’malign neoplasi OBS PRO’. Den 

særskilte kode ÆYYY00 OBS skal derfor ikke anvendes her. Dette skulle sikre, at maligne diagnoser, som 

ikke er konklusive, lettere identificeres, blandt andet også ved datafangst til de kliniske databaser. Hermed 

håber vi også på at medvirke til at udrydde den uheldige brug af OBS PRO som fritekst.    

Udvalget har arbejdet med en omfattende opdatering af ’den gule kodebog’. Kodebogen er en del af den 

nye hjemmeside for Patobank www.patobank.dk. Kodebogen er nu elektronisk og har en anden form. Nye 

koder vil ved hver opdatering komme direkte ind i de relevante organ- og emneopdelte kodebogsafsnit. 

Som led i opdateringen har vi arbejdet på at få højre hhv. venstre ind i koder for alle parrede 

organer/lokaliteter. Vi har endvidere arbejdet på en fordanskning af så mange kodetekster som muligt. I 

arbejdet søger vi at sikre kongruens med gældende klassifikationer. Vi har planlagt en gennemgribende 

gennemgang af de molekylærpatologiske koder i samarbejde med Udvalg for molekylær patologi. 

Opdateringen forventes afsluttet i løbet af 2015 inkl. en ensretning af detaljeringsgraden de enkelte afsnit 

imellem. 

Udvalget forsøger løbende at opdatere aktuelt gældende og udarbejde nye kodevejledninger i samarbejde 

med patologerne i de forskellige multidisciplinære grupper. Nødvendigheden af at udarbejde og anvende 

kodevejledninger, som sikrer en struktureret minimumskodning, er bl.a. begrundet i, at de forskellige 

kliniske databaser i stigende omfang trækker data fra Landsregister for patologi (LRP). Med den nye 

generiske model for danske kvalitetsdatabaser (Den Nationale Kliniske Kvalitetsdatabase) vil alle databaser 

på længere sigt skulle trække data fra eksisterende registre herunder LRP.   

 

16.02.15 På udvalgets vegne Astrid Petersen. 


