
Referat af møde i Informatikudvalget 

d. 31. oktober 2012 kl. 10.30-13.30 på Patologiafdelingen, Herlev 

Tilstede: Peter Ingeholm, Astrid Petersen, Gunvor Madsen, Trine Tramm, Dorte 

Linnemann (referent) 

Afbud: Ingen 

1.   Godkendelse af referat: Godkendt. Fremover udsendes referatet til kommentarer og er 

godkendt 14 dage efter udsendelsen, hvorefter DL lægger det på DPAS hjemmeside. 

2.    Patobanks hjemmeside – status: DL præsenterede forslaget til hjemmesidens 

opbygning. Ændringsforslag: Link til kodeønsker på forsiden. 

       Den ny søgefunktion til koderne kræver at det noteres hvilke ”kapitler” hver enkelt kode 

skal henføres til. Dette arbejde kan samordnes med gennemgangen af kodeteksterne, se 

punkt 4. 

3.    Kodevejledninger – mangler vi nogle? 

       PI laver et skrift om god kodepraksis til DPAS hjemmeside og til Patobanks 

hjemmeside. Når denne foreligger, rykker vi for de manglende kodevejledninger: 

·         DL for de hæmatologiske, pancreas og lever/galdeveje 

·         AP for ØNH, spytkirtler og thyroidea (arbejder desuden på CNS og på foster/døde 

børn) 

·         GM for vulva, endometrium og ovarier 

·         TT taler med Århus-patologerne om øsofagus/ventrikel og samordner derefter med 

Birgitte Federspiel 

       Kodevejledningerne bør opdateres årligt. Det aftales at ansvaret for opdateringen af 

vejledningerne fordeles ved Informatikudvalgets efterårsmøde og at opdateringen sker i 

samarbejde med patologerne i de relevante DMCGer. 

       Vi skal overveje om der er behov for yderligere non-neoplastiske kodevejledninger. 

  

4.    Opdatering af kodebog – principper for kodetekster 

       Formålet er at teksterne bliver mere ensartede. Udgangspunktet er at kodeteksterne skal 

være entydige og forståelige for klinikerne. Teksterne opdateres til moderne dansk 

stavemåde. Engelsk kan anvendes hvis det bliver mere klinisk anvendeligt. Latin undgås 

medmindre det er en gængs brug at en latinsk betegnelse i klinikken. 

       Højre/venstre placeres før substantivet, f.eks. Højre nyre. 

       Den histologiske diagnose placeres før moderatorer, f.eks. Phylloides tumor, benign. Før 

en sådan ændring kontaktes patologerne i den relevante DMCG. 

       

       Vi kan formentlig skaffe finansiering til en sekretær, som gennemgår kodeteksterne 

mhp. ensretning og korrekt stavemåde. Dette har afventet, at strukturen for Patobanks 

hjemmeside var defineret, så databasen kun skal gennemgås én gang. DL sørger for 

prisoverslag og kontakt til erfaren sekretær. 



       Gennemgangen af teksterne bliver: T, M80-99, M00-79, P, Æ, F, S. 

       DL fordeler T-koderne og sender excelfiler ud. Tekstændringerne returneres til DL, som 

videresender til sekretæren. 

       Processen vil formentlig køre hele 2013. 

  

5.    Tilføjelse af ”påvist” efter mikroorganismer: Forslaget skyldes ønske om bedre 

kommunikation til klinikerne. Det besluttes, at ”påvist” tilføjes efter mikroorganismer, 

hvor der findes kode for ”ikke påvist”. 

6.    Brug af dysplasi vs. neoplasi: Inden for flere områder ændres nomenklaturen fra 

dysplasi til neoplasi internationalt. Informatikudvalget anbefaler, at den internationale 

nomenklatur (WHO) følges. 

7.    Inddragelse af DMCGer ved ny koder: Ved ny koder som følge af ændrede 

klassifikationer og ved ændringer i kodevejledninger inddrages patologerne i de 

relevante DMCGer. 

8.    Kommunikationsstrategi – hvordan informerer vi bedre om koder, 

kodevejledninger m.v.? Når PIs skrift om god kodepraksis foreligger, kan den 

annonceres via Nyheder på DPAS hjemmeside, Nyhedsbrev og evt. via FYPA. 

       Ved hver kodeopdatering og kodevejledning skal der en nyhed på DPAS hjemmeside 

med kort beskrivelse af de vigtigste ændringer. 

       Trine tager muligheden for RSS op på DPAS bestyrelsesmøde, så man har mulighed for 

at blive adviseret om ændringer på hjemmesiden. 

       Ved årsmøde 2013 forsøger Astrid at få et videnskabeligt indlæg om de positive 

resultater af uropatologernes kodepraksis. I årsberetningen promoveres god kodepraksis. 

Desuden kan udvalgte koder trækkes frem og der kan åbnes for forslag til 

kodevejledninger for non-neoplastiske områder. 

9.    Næste møde: Torsdag d. 16. maj 2013 kl. 10.30-13.30 på Patologiafdelingen, Herlev. 
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