
Referat af møde i Informatikudvalget 

d. 18. maj 2011 kl. 10.30-13.30 på Patologiafdelingen, Herlev 

Tilstede: Peter Ingeholm, Astrid Petersen, Trine Tramm, Dorte Linnemann (referent) 

Afbud: Gunvor Madsen 

1.    Velkommen til ny medlemmer: Peter og Trine blev budt velkommmen. 

2.    Status for Patobanks hjemmeside: Astrid er formand for arbejdsgruppen vedr. 

Patobanks ny hjemmeside. Astrid vil få redaktørrettigheder, og Informatikudvalget vil 

derved få mulighed for opdatering af SNOMED-siden på sitet. Tidshorisonten er ultimo 

2011. 

3.    Status for kodevejledninger: Dorte har lavet en oversigt over kodevejledningerne. 

Denne blev opdateret mhp. ansvarlig i Informatikudvalget og status for arbejdet 

(vedhæftet). Kodevejledningerne forankres så vidt muligt i de relevante DMCG’er. 

4.    Brug af P-koder: Der er enighed om, at P-kodning er vigtig af hensyn til overblikket 

ved brugen af Patobank i den daglige rutine. Dette skal understreges i den kommende 

revision af kodebogens generelle afsnit. Dorte opfordrer til, at man sender kodeforslag til 

hende ved behov for ny P-koder. 

5.    Principiel diskussion af dansk vs. engelsk vs. latin i kodeteksterne: Der er enighed 

om, at dansk skal foretrækkes. Engelske betegnelser kan dog anvendes, hvis det er mere 

entydigt i klinisk sammenhæng og i overensstemmelse med gældende klassifikationer. 

Latin bør undgås. 

6.    Principper for sikring af kodificering ved  skiftende klassifikationer: Der er et 

problem med, at tidligere kodepraksis ikke stringent har fulgt WHOs ICD3-koder. Det 

betyder, at senere ICD3-koder for en diagnose kan være optaget af en anden diagnose. 

Dorte undersøger, hvorvidt man ved brug af historik uproblematisk kan skifte diagnose 

på koderne. Fremover anvendes flg. kodepraksis: Hvis der til en neoplasi er en ICD3-

kode, anvendes denne (medmindre den er optaget af en anden diagnose). Hvis der ikke 

er en ICD3-kode, konstrueres en M-kode indeholdende et bogstav; M-koden skal være 

placeret i relation til beslægtede tilstande. Valg af koder skal desuden tage hensyn til 

SNOMED International. 

       Mhp. at Informatikudvalget fremover kan holde sig orienteret om ændringer i tumor-

klassifikationerne, undersøger Trine, om udvalget via DPASs bestyrelse kan få bevilliget 

et abonnement på WHOs tumorklassifikationer. Dorte sender links til udvalgets 

medlemmer til ICD3-koder og downloads af udvalgte af klassifikationerne. 

7.    Status for samarbejdet med Misdannelsesregistret: Misdannelsesregistret v. Steen 

Rasmussen, Sundhedsstyrelsen, er interesseret i at kunne anvende Patobank til udtræk af 

oplysninger om misdannelse analogt til Cancerregistrets anvendelse af Patobank-



oplysninger. Astrid varetager kontakten med Misdannelsesregistret og med gruppen af 

danske føtalpatologer. 

8.    Plan for opdatering af kodebogen på Patobanks hjemmeside: Gunvor har via sin 

ægtefælle sørget for, at kodebogen er konverteret til Word-format. Imidlertid er teksten 

organiseret i mange små tekstbokse, hvilket vanskeliggør opdateringer. Astrid 

undersøger i Sundhedsstyrelsen, om det er muligt at få finansiel støtte til revisionen af 

kodebogen, og desuden mulighederne for en omstrukturering af kodebogen i forbindelse 

med Patobanks ny hjemmeside. Selve upload af revisionen skal formentlig afvente 

hjemmesiden. 

       I ventetiden kan arbejdet med de enkelte kapitler så småt starte med angivelse af 

manglende koder og fjernelse af obsolete. Dorte har lavet en oversigt over kapitlerne og 

ansvarsområder blev fordelt (vedhæftet). Ved gennemgangen bør alle parrede organer 

have specifikke koder med sideangivelser (i kodeteksten skal sideangivelsen stå først). 

Desuden skal principperne for sproganvendelse overvejes, jf. pkt. 5 ovenfor. Hvis der 

kan skaffes midler, bør kodeteksterne gennemgås af en sprogkyndig mhp. korrekte 

skrivemåder. 

       Når alle afsnit er gennemgået, skal hele SKS-databasen gennemgås for obsolete koder, 

som evt. bør lukkes. 

9.    Informationer via hjemmesiden: Informatikudvalget får eget område på DPASs 

hjemmeside. Muligheden for selv at bestyre området åbnes formentlig i løbet af juni 

2011. Sitet vil være et vigtigt forum for information vedr. udvalgets arbejde og 

anbefalinger. 

10.  Eventuelt: Peter orienterede om arbejdet med DCCGs database, herunder med et 

interfase mellem Logica og databasen, så dobbelt-indtastninger kan undgås. 

Næste møde: 24. oktober 2011 kl. 10.30-13.30 på Patologiafdelingen, Herlev. 
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