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Referat fra 31. møde i Patologidatabankens repræsentantskab 
29. september 2014 klokken 10.30 – 14.30 

 

Mødested: Biblioteket, Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital 

Deltagere 
Astrid Petersen (Aalborg) 
Beth Bjerregaard (Herlev) 
Carsten Rygaard (Hvidovre) 
Hans Svanholm (Randers) 
Jacob B. Hansen (Sønderborg) 
Martin Bak (Odense) 
Niels Korsgaard (Esbjerg) 
Rikke H. Hagemann-Madsen (Vejle) 
Steen Jensen (Holstebro) 
Christine Gundelach Rannes for Vera Timmermans (Rigshospitalet) 
Morten Axelsen (CIMT) 
Margit Rasted (SST) 
Milan Faiber (SST) 
 
Gæster 
Maj-Britt Nordahl Andersen (Hvidovre) 
Peter Ingeholm (Herlev) 
 
Afbud 
Birgit Meinicke (Roskilde) 
Gorm Søndergaard (Viborg) 
Ivan Brandslund (DR) 
Morten Johansen (Hjørring) 
Torben Steiniche (Århus) 
Vera Timmermans (Rigshospitalet) 
 
 
Referent 
Jette Jørgensen 

 

10.30 – 10.40 Godkendelse af referat fra 30. møde 

Referat godkendt.  

 

10.40 – 10.50 Valg af ny formand 

 Der er kommet en ansøger overlæge Dorte Linnemann (bilag) 

Beth Bjerregaard går af som formand for PatoBanken 1. januar 2015. Dorte Linnemann er 

valgt som formand med stor opbakning fra hele repræsentantskabet. 

 

10.50 – 11.05 Orientering om drift af Patobanken 

IMT orientering v. Morten Axelsen  

Da Morten Axelsen er hel ny på banen, har Morten ingen punkter til orientering. Meddelelser til 

landets afdelinger fungerer ikke optimalt, så Morten Axelsen tager hånd om dette problem. 
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Dataoverførsel til SST kører mere stabilt end tidligere, men det mangler nogle gange stadig 

data. 

Cyres kører langsommere end tidligere – skyldes det dårlige serverforhold eller ???. Morten 

undersøger problemet.  

Sekretariat orientering v. Jette Jørgensen 

 Almen orientering 

Sekretariatet laver en del søgninger til forsker og sender opfølgningsbreve ud hver den 1. i 

måneden. 

 Kvalitetssikring af indberetning til Patobanken 

Der er en enkel patologiafdeling, som har fejlregistrering og 2 afdelinger mangler den nye 

opsætning med hensyn til PCR-indberetning. Jette Nyvang Jørgensen tager kontakt til de 

aktuelle afdelinger. 

 

11.05 – 12.00 Tilbagemelding fra arbejdsgrupper 

 Cyres v. Hans Svanholm 

Der har været fokus på sensitivitet/specifitet med hensyn til smear opfølgning, da der er 

uoverensstemmelse mellem Cyres og DKLS’s database. Der er to hovedårsager til 

uoverensstemmelsen. DKLS havde for et område nogle forkerte koder og desuden søgte Cyres 

på unikke cpr.numre per afdeling, mens DKLS søgte på unikke cpr.numre for hele landet. 

DKLS har rettet de to områder og derefter er søgninger stort set ens. 

I beregninger fra Vejle har man set, at der har været tilfælde, hvor den første screeningsprøve 

er normal og den næste ASCH. Den opfølgende ASCH gør så, at den normale prøve regnes for 

falsk negativ, men den opfølgende ASCH kan jo være falsk positiv. Man har diskuteret to 

løsningsforslag: 

1) Ændre opfølgningssøgeintervallet fra 42 til 36 måneder, så den næste screeningsprøve 

ikke kommer med. Det har dog nogle andre uheldige konsekvenser 

2) Flytte ASCH fra CIN3 til CIN2 i opfølgningen. 

Der er i Cyresgruppen enighed for at tage løsning 2), men sætte Cyres op til 36 måneder, så 

denne løsning kan testes 

Fodnote i Cyres har forkert ordlyd og bliver ændret. 

Samarbejde mellem Cyres og DKLS har givet rigtige gode input til søgningerne for begge 

partner. 

Kommende opgaver: 

1. Kvalitetsprogram for HPV som primær screeningsmetode 

2. Kvalitetsprogram for tarmkræftscreening 

3. Fejllister for prostatacancer, som dog måske bedre løses ved ”Promptspørgsmål”, se 

senere 
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 Indkalde-/svarmodul v. MajBritt Nordahl Andersen 

 Håndtering af elektronisk forsendelse af indkalde- og svarbreve 

Indkaldelsesmodulet er blevet moderniseret, så man kan se alle relevante oplysninger på den 

enkelte kvinde i indkaldelsesmodulet.  

Selve skærmbilledet er også blevet mere moderne og der er implementeret en ny rapport, 

hvor man kan se oplyser 16 år tilbage på ”kvinderne”. 

Svar til kvinderne – her kan vi skrive om kvinden bliver indkaldt om 3 eller 5 år via Æ-koder. 

På alle ”normale” smear skal der sættes Æ-koder på via prompt-funktionalitet. Der designes 

brev til kvinderne over 60 med hensyn til resultatet af HPV-undersøgelsen og evt. udmelding 

af indkaldelsesmodulet. 

CGI skal sørge for udsendelse af brevet til kvinder til E-boks, så der kun er et sted, man skal 

henvende sig. Indkaldelsesbrevene skal også sendes til E-boks. 

Håber vi kan gå i luften først i det nye år. 

Problemer vedr. smear v Carsten Rygaard: 

Et af problemerne med indikatoren Audit er at der generelt er flere kvinder med cervixcancer i 

Cancerregistreret end der diagnosticeres i patologiafdelingerne fordi cancerregisteret nogle 

gange medtager patienter med metastaser til cervix. Denne problemstilling må man skrive sig 

ud af i årsrapporten. 

 

 Hjemmeside v. Beth Bjerregaard 

Vi har stadig problemer med samarbejde med leverandøren af hjemmesiden. Vi arbejder på 

sagen. 

 

12.00 – 12.15 Information fra informatikudvalget v. Astrid Petersen 

Opdatering af kodebog, som ikke længere udkommer på papir. Kodebogen er fordansket og 

mange nye ”højre/venstre” koder. 

Der skal arbejdes på en modernisering af PatoBankens hjemmeside vedr. alle kodevejledninger 

og kodebøger. 

Der arbejdes på kodevejledninger til forskellige områder for at få kodning mere struktureret. 

På næste møde diskuteres molekylærgennemgang med principielle overvejelser.  

Malign neoplasi, obs pro kunne kodes med M***X. Informatikudvalget har endnu ikke fået 

svar tilbage vedrørende denne løsning. 

 

12.45 – 13.55 Projekter nye og gamle 
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 1) TMA modul v. Beth Bjerregaard 

På Herlev er vi næsten klar til at gå i produktion. Der vil være en mindre ekstraudgift for at få 

det hele på plads på 45.000 kr. – Enighed om, at PatoBank betaler denne ekstra udgift. 

Hans Svanholm efterlyser dokumentation for ”besparelse ved implementering af TMA” – Herlev 

har udført tidsstudie, som viser at der bruges færre personaleressourser ved implementering 

af TMA. Det vigtigste er nok, at der spares til indkøb af antistoffer.  

 2) Opdatering af molekylærmodulet v. Beth Bjerregaard (bilag) 

Molekylærmodulet virker ikke efter hensigten og derfor er det på møde i CGI’s 

innovationsgruppe med reprsentation fra alle regioner blevet besluttet, at 

molekylærbeskrivelse kommer ind som et nyt felt i CGI på lige fod med mikrobeskrivelse i 

mikropibilledet. 

CGI er kommet med et tilbud på kr. 200.000 fra Patobank og tilslutningsafgift fra afdelingerne 

på mindst 60.000. Efter aftale med CGI får Patobanken det til 250.000 og uden 

tilslutningsafgift. Det blev vedtaget at Patobanken dækker udgiften. 

 3) Promptspørgsmål og regler v. Peter Ingeholm (demonstration) 

Peter Ingeholm gennemgår polypmodulet til tarmscreening, som består af 2 moduler.  

Modul 1 til standardiseret rekvirering af patologiundersøgelser til tarmpolyp screening, hvor 

klinikkerne skal besvare spørgsmål før de kan sende den elektroniske rekvisition. Modulet kan 

sættes op til alle organtyper. 

Modul 2 til standardiseret kodning = validering af Snomed koder ved hjælp af regelsæt. 

 4) Databasemodul v. Peter Ingeholm (demonstration) 

Ved at udarbejde et modul til automatisk registrering i de kliniske databaser ved at udfylde et 

skema i CGI, som automatisk overfører data til den kliniske database samt udarbejdelse af 

standardsvar og kodning af rekvisitionen. 

 5) Fritekst synlig i Patobank v. Beth Bjerregaard 

Dette virker. 

6) Håndtering af godkendte rekvisitioner som genåbnes v. Astrid 

Petersen og Beth Bjerregaard (bilag) 

Rettelser i patologisvar 

Vedr. punktet om rettelse i patologisvar gør Astrid opmærksom på denne vejledning udarbejdet af 

Informatikudvalget. Kan ses på DPAS hjemmeside. Informatikudvalget er aktuelt i gang med at justere 

vejledningen, også nu i samarbejde med SST. 

Rettelse af tekst eller koder i allerede godkendte svar kan løses på følgende måder. 

1. Ved supplering af besvarelse 

2. Åbning af besvarelsen og ændring af tekst og koder. Da det oprindelige svar forsvinder 

er det meget vigtig, at der i teksten står hvad man har rettet og den får koden P30701 
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Alle bedes gå tilbage til deres afdelinger og høre om man anvender ovenstående. CGI foreslår, 

at man laver en funktionalitet, hvor der bliver lavet en PDF af det oprindelig svar. Alle enige 

om, at dette er en god ide.  

 

Svar oprettet på forkert patient flyttes enten til korrekt patient eller til et erstatningsCPR. 

Løsningen med erstatningsCPR bruges når svaret skal ”annulleres”. 

 

Liste over nye koder bliver lagt på PatoBankens hjemmeside og informatikudvalget sørger for 

det praktiske.  

 

7) Mulighed for at definere koder som ikke skal vises i Patobankens 

svaroversigt. Mulighed for i Patobank at vælge mellem at skjule eller vise 

undertrykte koder v. Peter Ingeholm 

I SnoMed klassifikationen kan man definere om den enkelte kode skal med på svar og om den 

skal indberettes til PatoBanken. 

 8) Edifact meddelelser fra praksis til patolog v. Beth Bjerregaard 

Maj-Britt undersøger, hvor langt CGI/CIMT er med denne sag. 

 

9) Talegenkendelse i molekylærmodulet og i supplerende v. Beth 

Bjerregaard 

Ingen ved rigtigt, hvor lang denne sag er – måske Windows7 projektet løser problemet. 

 

10) Præparatets gang inkl. Simpel makroskopi og rapporteringsmodul v. Beth 

Bjerregaard (bilag) 

CGI kan måske selv udvikle et rapporteringsmodul med datafangst af de data, som vi har 

oprettet i CGI. 

CGI’s Innovationsgruppe med repræsentation fra alle regioner har besluttet at prioritere 

udvikling af et  Simpel makroskopi skærmbillede, så der opfanges de rigtige data og så simpel 

makroskopi kan betjenes betjenes af en bioanalytiker. Tilbuddet lyder på 365.000 og mindst 

tilkendegivelse om tilslutningsafgift på kr. 300.000. Det vedtages at det finansieres af 

Patobanken afhængig af om Danske Regioner accepterer en forhøjelse af Patobankens budget 

for 2015. 

Tilføjelse CGI udarbejder et tilbud til Patobanken på kr. 600.000 uden tilslutningsafgift.  

 11) Patobankens rolle i forbindelse med elektronisk patientjournal  

De elektroniske patientjournaler involverer mere end vi har forventet. Beth foreslår i den 

forbindelser, at klinikkerne kun kan se svar via PatoBanken og PatoBanken køber en server til 

lagring af billeder. 



6 
 

Beth tager kontakt til ”Danske regioner” for at skaffe penge til ovenstående. 

 12) Andre ønsker 

De kliniske afdelinger efterlyser en oversigt over svar med en farve – således, at maligne 

f.eks. er røde. Maj-Britt har spurgt efter tilbud hos CGI. 

 

13.55 – 14.05 Budget 2015  (bilag) 

Vi sætter beløbet op til udvikling og dermed også afgiften til danske regioner. Udgiften til CMIT 

er mindre. Budget er godkendt af CIMT og godkendes af repræsentantskabet.  

Beth sender til Danske Regioner til godkendelse. 

 

14.05 – 14.15 Nyt møde  

Mandag den 9. marts 

 

14.15 – 14.30 Eventuelt 

 

Intet. 

  

 

 


