
Referat af møde i Informatikudvalget 

d. 25. april 2012 kl. 10.30-13.30 på Patologiafdelingen, Herlev 

Tilstede: Peter Ingeholm, Gunvor Madsen, Trine Tramm, Dorte Linnemann (referent) 

Afbud: Astrid Petersen 

1.    Godkendelse af referat: Godkendt. 

2.    Status for kodevejledninger: Oversigten blev opdateret (vedhæftet). Dorte rykker for 

de hæmatologiske og gastroenterologiske kodevejledninger. Astrid afklarer øre-næse-

hals, thyroidea, spytkirtler (er der et behov?) og CNS. Gunvor rykker for vulva, 

endometrium og ovarier. 

3.    DPAS’ hjemmeside – hvordan optimerer vi brugen heraf? Dorte sørger fortsat for at 

opdateringer og ny kodevejledninger kommer som nyheder på hjemmesiden. Trine laver 

et udkast til en pind ”Om informatikudvalget” og en om hvordan man får en ny kode. 

Peter laver et udkast til en tekst om god kodepraksis. Trine undersøger, om vi kan få 

informationer ud via DPAS nyhedsbreve, som mailes til alle medlemmerne.            

4.    Orientering fra Patobanks repræsentantskab: Det er et stort problem at anvende 

fritekster, fordi de ikke ses i Patobank. Peter inddrager dette i sin tekst om god 

kodepraksis. 

       Dorte er blevet formand for arbejdsgruppen vedr. Patobanks hjemmeside. Gunvor er 

desuden medlem. For Informatikudvalget vil det være en stor fordel, hvis de 

organspecifikke kodebogssider automatisk kunne opdateres ved kodeopdateringer. Peter 

undersøger, hvilke muligheder der er for at lave et brugbart interfase. Dorte undersøger 

muligheden for at få en web-formular til kodeønsker. 

5.    Opdatering af kodebog: De organspecifikke kodebogsafsnit fungerer som en støtte for 

unge patologer i de første år i specialet, særlig inden for det non-neoplastiske område. 

Det er nødvendigt at starte forfra med kodebogsafsnittene, da den gamle udgave er 

skrevet i tekstbokse. Der er to alternative muligheder: 1) direkte link til 

Sundhedsstyrelsens fil, så de organspecifikke afsnit opdateres (se punkt 4) og 2) at vi får 

sekretærhjælp til at oprette ny filer, som så skal vedligeholdes ved hver ny opdatering. 

       Et andet problem er at kodeteksterne ikke er konsekvente i stavemåde og brug af latinsk 

vs. dansk skrivemåde. Det giver problemer ved brug af talegenkendelse. Løsningen er at 

alle kodetekster gennemgås af en velkvalificeret lægesekretær. Der er velvilje fra 

Patobanks, Sundhedsstyrelsens og DPAS’s side hvad angår finansiel støtte. Dorte har 

bedt Lisbet von Kappelgaard, Patologiafdelingen, Herlev hospital, om at komme med et 

estimat over hvor mange timer det vil tage dels at gennemgå kodeteksterne og dels at re-

etablere organspecifikke kodebogsafsnit. Når dette er klarlagt, kan vi gå videre med at 

afklare økonomien. 



       For det tredje mangler vi stadig en række T-koder for parrede organer. Peter laver en fil 

med topografikoder og fordeler arbejdet med at definere hvilke T-koder for 

højre/venstre, der mangler, blandt Informatikudvalgets medlemmer. 

6.    Status for interfase mellem Logica og DCCGs database: Projektet afventer finansiel 

afklaring. 

7.    Evt.: Intet 

8.    Næste møde: Onsdag d. 31. oktober 2012 kl. 10.30-13.30 på Patologiafdelingen, 

Herlev. 

 


