
Møde i DPAS’ Informatikudvalg 11.09.14 fra 10.45-15  
Mødelokale 2, Patologisk Institut, Aalborg. 
 
Til stede: Anja Høegh Brügmann, Astrid Petersen, Dorte Linnemann, Peter Ingeholm, Rikke Hjarnø 
Hagemann-Madsen 
  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Patobankens hjemmeside – gennemgang af de forskellige afsnit for unødvendige og/eller 
manglende koder i henhold til de uddelte ansvarsområder. 
 
Samarbejdet med firmaet, der har udviklet hjemmesiden, er tungt. Vores forslag fra mødet 
02.05.14 er endnu ikke blevet implementeret. DL tager kontakt med firmaet snarest.  
Den opdaterede fil med alle koder er blevet tagget, men tag’sene er ikke lagt ind i kodebogen, 
hvorfor søgefunktionen ikke virker efter hensigten. 
 
Gennemgangen af de enkelte kodebogsafsnit udsættes til næste gang. AP sender listen over tildelte 
afsnit og udarbejder en vejledning til opgavens løsning. Vi stiler mod at kunne gennemgå alle 
afsnittene på næste møde. Deadline for færdiggørelse af de tildelte afsnit er 2 uger inden næste 
møde. 
 

3. Nye koder 
 
a. Opdatering pr. 1.10.14 

 
RHH får adgang til at selv at kunne arbejde på www.patobank.dk. Kodeønskerne til en 
kommende opdatering skal lægges på som en dynamisk fil, hvor nye kodeønsker løbende 
tilføjes. Listen suppleres med en kolonne, som beskriver, hvem der har ønsket koden, fx om det 
er på vegne af en DMCG, eller om ønsket kommer fra en enkeltperson.  
Kodeønsker indsendt 2 mdr. før den kommende opdatering bearbejdes i Informatikudvalget, så 
listen kan sendes til Henrik Tholstrup, SSI og Margit Rasted, SSI, 1 md. før. 
Den samlede opdaterede fil fra Henrik Tholstrup sendes fra RHH til Jette Nyvang Jørgensen, 
som lægger den på www.patobank.dk. 

 
b. Status på justeringen/fordanskningen 

 
Alle afsnit (T-, M-, Æ-, F-, P- og S-) blev færdiggjort. 

 
c. M8***X/M9***X ’malign obs pro’ 

 
RHH har kort drøftet muligheden med Henrik Tholstrup om en teknisk løsning, så dette nye 
kodeprincip kan få effekt fra 01.01.15. 
RHH undersøger, om princippet kan/skal anvendes for hæmatopatologidiagnoser (MOD2). 

 
d. ’Dødsårsager’ til føtalpatologi (koder allerede oprettet - starter med F35X). 

 
Føtalpatologerne har allerede taget dem i brug og er meget glade for oprettelsen. 

http://www.patobank.dk/
http://www.patobank.dk/


4. Principper for oprettelse af koder til molekylærpatologi. 
 
Udskydes til næste møde. DL udarbejder et oplæg. 
 

5. Rettelser i patologisvar. 
 
Udvalget justerede det udsendte dokument. Drøftes også på Patobankens repræsentantskabsmøde 
29.09.14. Lægges snarest på www.danskpatologi.dk. 
AP er i dialog med CGI om en evt. mulighed for elektronisk at kunne blokere ugyldige/forkerte 
koder.  
 

6. Evt. 
 
PI gennemgår en demoversion af et elektronisk modul/skema til anvendelse ved besvarelse af colo-
rectalcancer a la det modul, der er udviklet til polypper fundet i forbindelse med 
tarmkræftscreeningen.  
Skemaet trigges af relevante koder, autogenererer et patologisvar og importeres til Patobank/LRP 
samt Dansk Colorectal Cancer database. Systemet testes på Patologiafdelingen, Herlev fra 15.09.14 
og forventes i drift i løbet af efteråret 2014.  
Det er en generisk model, som er udviklet af PI i samarbejde med CGI. Modellen vil kunne udvikles 
af andre DMCG-er til brug for andre cancertyper.  
 

7. Næste møde. 
 
21.01.15 i Aalborg. 
 
 
Referent Astrid Petersen, 27.09.14 

 
 

 

http://www.danskpatologi.dk/

