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Årsberetning 2006 fra Informatikudvalget 
 
 
Aktuelle medlemmer af udvalget: 

- Henrik Hager, Århus (CoPath) 
- Dorte Linnemann, Gentofte/Herlev (CoPath) 
- Birthe Mørck Thomsen, Bispebjerg (WM-data) 
- Martin Bak, Odense, bestyrelsens repræsentant (lokalt edb system) 
- Jan Rasmussen, Vejle, formand (WM-data) 

 
 
Udvalget har afholdt møder i maj og november. 
 
Henrik Hager er blevet webmaster for DSPAC’s hjemmeside efter Mogens Vyberg. 
 
Der er en del henvendelser om nye- og ændrede SNOMED koder. Kodeforslag 
udarbejdes af undertegnede og kommenteres af de øvrige medlemmer af udvalget. 
Senest har vi også fået input fra Sundhedsstyrelsen og Cancerregisteret. Siden 
januar i år har vi haft adgang til en ikke helt ny elektronisk version af SNOMED 
med mulighed for opslag. Dette er et fremskridt i forhold til den bogudgave, som 
udvalget er i besiddelse af.  
Mogens Vyberg checker fortsat SNOMED koderne, så kontinuiteten er intakt. Derpå 
opretter han dem på hjemmesiden www.patobank.dk under ’planlagte’ SNOMED koder.  
Opdatering foregår via Sundhedsstyrelsen og bliver sendt til 
patologiafdelingerne to gange årligt, ordentligvis omkring 1.januar og 1.juli. 
 
Vi har henvendt os til Sundhedsstyrelsen om finansiering af en papirudgave af 
kodebogen; men har ikke fået noget tilsagn. Det er ikke længere kutyme, at 
styrelsen udgiver sådanne publikationer. Derfor opdaterer vi Patobankens 
hjemmeside, så SNOMED koder t.o.m. sommeren 2006 indføres i de respektive 
kapitler, hvorfra de kan printes ved behov. Vi har koncentreret os om T- og M-
koderne, men nogle af koderne fra andre akser er også indført.  
 
I november afholdt vi møde i Sundhedsstyrelsen om det nye SNOMED CT (clinical 
treatment). Dette kodesystem er – ligesom patologi SNOMED - multiaksialt 
opbygget. Det er meget omfattende og inkl. klinikernes koder. 
 
Birthe M.T. samarbejder med WM-data og Sundhedsstyrelse om et direkte link fra 
WM-datas patologisystem til de kliniske databaser, så vi kan indberette 
elektronisk og undgå papirskemaer. 
 
 
 
   
 

På udvalgets vegne 
 
 

Jan Rasmussen 
Jan.H.F.Rasmussen@vgs.regionsyddanmark.dk 

http://www.patobank.dk/

