
DPAS’ Informatikudvalg 24.05.13 kl. 11-15 Patologisk Institut, Herlev Hospital 

Til stede:  

Rikke Hagemann, Peter Ingeholm, Gunvor Madsen, Dorte Linnemann, Benedikte Richter, Astrid Petersen  

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt 

 

2. Konstituering af udvalget 

 

a. SNOMED-kodeopdateringer. 

Rikke overtager opgaven i samarbejde med Dorte.  

 

b. Opdatering af IT-udvalgets del på www.danskpatologi.dk 

Varetages af Astrid + Peter. Peter er instrueret. DL instruerer AP om, om hvordan hun får 

adgang. 

 

c. Administratorrettigheder til www.patobank.dk 

Er først aktuelt, når den nye hjemmeside er klar. Rikke + Dorte + Astrid. 

 

3. Status på den ny Patobank-hjemmeside (inklusiv administratorrettigheder) ved Dorte 

 

Er gået lidt i stå. DL arbejder sammen med person fra det firma, der udvikler hjemmesiden. Der vil 

blive en mulighed i excelfilen med samtlige koder at indsætte tags, som kan definere disses 

placering i ’kodebogs’afsnittene også ved opdateringer. PI arbejder sammen med DL om at definere 

algoritmer, der kan lette denne funktionalitet. Når dette er klart, sendes filer med søgninger 

baseret på tags ud til resten af udvalgets medlemmer grupperet omkring de samme afsnit, som vi 

hver især er i gang med at opdatere. 

Tidsperspektiv for færdiggørelsen ultimo 2013. 

 

4. Opdatering af T- og M-koder 

Gennemgang af de af DL udsendte afsnit over T-koder samt GM’s (ikke udsendt) gennemgået på 

skærmen.  

 

Generelle overvejelser: 

Vi holder fast ved højre/venstre før organ/specifik lokalitet. 

Godt dansk. Latin efter behov. Engelsk ved internationale klassifikationer.  

 

Konkret: 

Inguen og ikke lyske. 

Bronchus og ikke bronkie. 

Organ, serosa. Vi overvejer: peritoneum eller serosa? 

AP kontakter Ben Vainer og leverkirurg Peter Nørgaard RH vedr. leverkoder (T-, M-, P-, andre?) 

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


BR kontakter ØNH-patologer og klinikere på RH mhp. ØNH-topografikoder 

BR kontakter Lene Dissing Sjö om øjenkoderne set ud fra øjenlægers/øjenpatologers side. 

RH spørger Steen Bærentzen om evt. ønsker til yderligere T-koder for bløddelsregioner. 

 

DL samler op på de indkomne justeringer.  

Vi samler hver især op på de givne opgaver og sender disse kodeønsker til DL snarest. De 

bearbejdes derefter sprogligt af sekretær Lisbeth Kappelgaard inden fremsendelse til SST/SSI. Vi 

forventer, at de kan komme med i den opdatering, som bliver aktiv pr. 1.10.13. 

 

Den trimmede liste over andre koder (F-, P-, S-, Æ-) med behov for opdatering genfremsendes til 

udvalgets medlemmer, som reviderer og returnerer til DL. Vi tilstræber at færdiggøre processen på 

mail, men hvis DL vurderer, at det vil være optimalt med et fysisk møde, som i så fald vil være først 

på efteråret. 

 

5. Status på kodevejledningerne – hvor langt er vi kommet? Se opgavefordeling i sidste referat. 

Er der behov? 

 

AP spørger Ben Vainer og Peter Nørgaard RH om behov for kodevejledning til lever. Lever-DMCG’en 

er meget tæt på at have etableret en database. 

AP spørger Mogens Vyberg om status for kodevejledning til pancreas. 

BR spørger RH-patologer om behov for en ØNH-kodevejledning. 

GM følger op på de gynækologiske kodevejledninger. Tjekker, om der faktisk allerede er sådanne 

på DGCG’s hjemmeside. Sender i så fald link til AP, som så får Mogens Vyberg til at linke fra 

www.patobank.dk. 

 

6. Evt. 

 

IT-udvalget vil på længere sigt tage initiativ til at lave en ’Samlekode- og vejledningsbørs’ på 

www.danskpatologi.dk, så medlemmerne kan udnytte hinandens gode ideer. 

 

7. Næste møde 

 

Evt. møde først på efteråret omkring ’andre koder’ hvis behov. 

Næste ordinære møde fredag 22.11.13 11-15 på Herlev. 

 

01.06.13 Astrid 

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

