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Aktuelle medlemmer af udvalget 
 
 Dorte Linnemann (formand), Herlev Hospital 
 Astrid Petersen, Aalborg Universitetshospital 
 Gunvor Iben Madsen, Vejle Sygehus 
 Peter Ingeholm, Herlev Hospital 
 Trine Tramm (DPAS’s bestyrelsesrepræsentant), Aarhus Universitetshospital 

 
 
Udvalget har afholdt to møder siden generalforsamling 2012. 
 
Aktiviteter i udvalget: 
 
Opdatering af SNOMED-koder 
I 2012 har der været kvartalsvise opdateringer af SNOMED-koderne, hvilket har betydet 
en hurtigere proces for ny koder og kodeændringer. Udvalget oplægger foreslåede kode-
ændringer på Patobanks hjemmeside i en høringsfase, før de effektueres i opdateringer-
ne. Dialogen om kodeønsker fra selskabets medlemmer er konstruktiv og nødvendig for 
udvalgets arbejde. 
Udvalget har påbegyndt et arbejde med at gennemgå alle SNOMED-kodetekster mhp. 
supplering med højre og venstre ved parrede organer, overensstemmelse med begreber 
anvendt i internationale klassifikationer samt at tilrette stavemåderne af de knap 9000 ko-
detekster, så de er korrekte og konsekvente. Dette arbejde forventes afsluttet sommer 
2013.  
 
Kodevejledninger 
Udvalget har i 2012 fortsat samarbejdet med patologerne i de forskellige DMCG’er og an-
dre multidisciplinære grupper om udarbejdelse af kodevejledninger for organsystemerne. 
Nødvendigheden af at få en ensartet national kodning af diagnoserne er skærpet dels af, 
at flere kliniske databaser og nationale registre, f.eks. Cancerregistret, henter oplysninger 
via Patobank, og dels af at klinikerne i det daglige arbejde i større grad henter oplysninger 
om patologisvar via link til Patobank i den elektroniske journaler. I det forløbne år er der 
kommet 6 ny kodevejledninger, som er oplagt på Patobanks hjemmeside. Udvalget opfor-
drer til, at alle bruger disse vejledninger. 
 
Opdatering af kodebogsafsnit 
De elektroniske kodebogsafsnit på Patobanks hjemmeside er fortsat ikke opdaterede med 
ny koder. I forbindelse med fornyelsen af Patobanks hjemmeside arbejder udvalget på at 
få en søgefunktion, så kodebogsafsnittene automatisk opdateres ved kodeændringer. Der 
er gode muligheder for, at dette lykkes i løbet af forår/sommer 2013.  
 
Patobank 
Udvalgets formand er medlem af Patobanks repræsentantskab og deltager i arbejdsgrup-
pen for Patobanks ny hjemmeside. I dette forum arbejdes der for, at SNOMED-koder for-



bliver let tilgængelige, og at der etableres oversigter over relevante koder inden for de for-
skellige organafsnit, jf. de tidligere elektroniske kodebogsafsnit. 
 
DPAS’s hjemmeside 
Udvalget informerer om opdateringer, kodevejledninger og andre initiativer inden for ud-
valgets arbejde på DPAS hjemmeside. Referater af udvalgets møder er tilgængelige på 
hjemmesiden. Desuden kan man på hjemmesiden læse mere om udvalgets arbejde. 
 
 


