
Referat af møde i DPAS’ Informatikudvalg 22.11.13 

Patologiafdelingen, Herlev Hospital 

Til stede: Benedikte Richter, Dorte Linnemann, Gunvor Madsen, Peter Ingeholm, Rikke 

Hagemann-Madsen, Astrid Petersen 

 

     1. Status på den nye Patobank hjemmeside 
Det meget store arbejde er nu næsten færdigt. Der er fortsat muligheder for at præge 

designet. 

Vi foreslår fra udvalget følgende, som DL går videre med: 

Vejledning omdøbes til Kodevejledninger. 

Listen af kodevejledninger lægges på i samme rækkefølge som kodebogsafsnittene. 

Forbogstaverne foran navnet på kodevejledningen fjernes. 

Index omdøbes til Kodebog. 

Der lægges et link til den gamle hjemmeside, og det fjernes først, når den nye er helt 

færdigudviklet. 

Christian Hansen fra det firma, som udvikler hjemmesiden, får vores færdiggjorte 

tagging, som den fremstår nu, mhp. at starte programmeringen. 

Jette Nyvang Jørgensen vil være den person, som lægger dokumenter på. Derfor sender 

vi til hende. RHM beder Henrik Tholstrup sende opdateringsfilen mhp. 1.1.14 til JNJ. 

  

     2.  Kodeopdatering pr. 1.1.14 
Filen gennemgås med de sidste ændringer og ønsker. 

  

     3. Kodebogen: 
      Gennemgang af den samlede fil med taggede koder mhp. en nogenlunde ensartet tilgang 

og detaljeringsgrad i de forskellige afsnit. Peter mailer den samlede fil til os senest 

15.11.13, så vi har mulighed for at gennemgå den inden mødet 22.11.13 

Vi gennemgår den samlede ’kodebog’ mhp. ensartethed, når den ligger klar 

på www.patobank.dk, enten på det næste ordinære møde eller hvis nødvendigt på et 

tidligere. 

Den sproglige og grammatiske gennemgang af de supplerede T-koder er næsten færdig. 

De nye T-koder kommer med i næste opdatering. 

De øvrige afsnit (M-, Æ-, P-, F- og S) skal også gennemgås. DL sender fordeling af 

ansvarsområder ud til udvalgets medlemmer mhp. drøftelse på næste møde. 

Molekylærpatologi skal drøftes overordnet på næste møde. 

IT-udvalget (RH) udvikler en formular til brug ved ansøgning om nye koder i 

samarbejde med hjemmesidefirmaet (i lighed med ansøgningsskemaet til forskerudtræk). 

DL spørger Christian, om der inden for den eksisterende økonomiske ramme er 

mulighed for dette. Alternativt ansøges DPAS’ bestyrelse om støtte. 

  

4. Status på kodevejledningerne 

http://www.patobank.dk/


Der er ikke sket meget siden sidst. BR spørger Jane Preuss Hasselby, om hun vil 

udarbejde for øvre GI og pancreas. 

Vi afventer de forskellige databasers overgang til Den Nationale Kliniske 

Kvalitetsdatabase, en ny platform, hvor træk fra eksisterende registre inkl. Landsregister 

for patologi vil blive en væsentlig datakilde - og gør derfor ikke så meget aktivt for 

sagen om kodevejledninger lige nu.  

 

5. Forespørgsel fra Rigshospitalet om en vejledning fra IT-udvalget til, hvad man 

skal forstå ved de forskellige P-koder for procedurer  
AP kontakter Lise-Mette Gjerdrum om forespørgslen. 

Under vores kommende gennemgang vil vi revidere P-koderne. Udarbejdelsen af en 

egentlig vejledning vil afvente færdiggørelsen af den øvrige kodebogsopdatering.  

   

      6. Eva Spauns forespørgsel om ’rettelse i besvarelser’. 

Se www.danskpatologi.dk 

Vejledningen er fra 2004, refererer til en ikke længere aktuel lov og må derfor opfattes 

som forældet. Det er uklart, hvorvidt der har været juridisk bistand til fortolkningen af 

loven. GM spørger Flemming Brandt Sørensen om en uddybning af hans synspunkt. AP 

spørger Mogens Vyberg, som formentlig har udarbejdet retningslinjen, om processen 

dengang. IT-udvalget planlægger at revidere vejledningen og om nødvendigt sende en 

forespørgsel om det juridiske i den til en sundhedsjurist. 

  

    7. Næste møde 

02.05.14. Lokalitet (i første omgang planlægges Herlev) vil afhænge af udvalgets nye 

sammensætning efter DPAS’ GF 2014. 

     

     8. Eventuelt. 

GM har været i udvalget 2x3 år og falder derfor for funktionstidsreglen. PI har været 

med i 3 år og vil gerne genvælges. Kandidater drøftes. 

 

03.12.13 Astrid Petersen 

  
 

http://www.danskpatologi.dk/default.asp?pid=94

