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Referat fra 33. møde i Patologidatabankens repræsentantskab 
26. oktober 2015 klokken 10.30 – 14.30 

 

Mødested: Biblioteket, Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital 

Medlemmer af repræsentantskabet 

Astrid Petersen (Aalborg) 

Dorte Linnemann (Herlev) 

Birgit Meinecke (Roskilde) 

Ulla Engel (Hvidovre) 

Gorm Søndergaard (Viborg) 

Dorte Kjær (Randers) 

Jacob B. Hansen (Sønderborg) 

Martin Bak (Odense) 

Morten Johansen (Hjørring) 

Niels Korsgaard (Esbjerg) 

Rikke H. Hagemann-Madsen (Vejle) 

Steen Jensen (Holstebro) 

Torben Steiniche (Århus) 

Vera Timmermans (Rigshospitalet) 

 

Jette Jørgensen (Sekretariatet) 

Morten Axelsen (CIMT) 

Margit Rasted (SSI) 

Milan Faber (SSI) 

Ivan Brandslund (DR) 

 

Afbud: 

Niels Korsgaard (Esbjerg), Jacob B. Hansen (Sønderborg), Ivan Brandslund (DR), og Gorm 

Søndergaard (Viborg), Morten Johansen (Hjørring) og Torben Steiniche (Århus) 

 

Gæster: 

Irene Rasch (CIMT) 

 

Referent 

Jette Jørgensen 

 

10.30 – 10.40 Godkendelse af dagsorden og referat fra 32. møde 

Godkendt  

 

10.40 – 10.50 Velkomst af nye medlemmer 

Velkommen til Ulla Engel, Dorte Kjær og Irene Rasch 
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Valg af repræsentant til styregruppen for Dansk kvalitetsdatabase for 

Livmoderhalskræftscreeningen (DKLS) 

Dorte Kjær, Randers er valgt. 

10.50 – 11.05 Orientering om drift af Patobanken 

CIMT orientering v. Morten Axelsen  

 Almen orientering 

Stort set kører Patobanken uden større problemer men et enkelt større nedbrud har gjort, at 

man har besluttet at flytte patobanken over på nye server. CIMT ved endnu ikke hvordan 

processen skal forløbe. Vi bliver orienteret, når CIMT har planlagt denne proces. 

CIMT udarbejder en månedlig drift statusrapport, som bliver udsendt i regionH til 

systemadministratorerne og Dorte Linnemann. 

Hvis andre har interesse i denne rapport, kan man henvende sig til Morten Axelsen. 

 Nationalt udbud af patologisystemet 

CIMT ønsker et nationalt udbud af patologisystemet og patobanken således, at man har en 

større vægt overfor leverandørerne. Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syd har 

foreløbig vist interesse for et nationalt udbud.  

Vi mangler at finde kontakt personer til IT-afdelingerne i region Midt og region Nord. Dorte 

Linnemann tager sig af dette. 

Vi vil gerne starte processen nu, da RegionHs og region Sjællands kontrakter med CGI er 

udløbet. 

Martin Bak kommer med et forslag om, at vi arbejder hen imod, at vi får ét nationalt 

patologisystem, så vi på landsplan kan dele billeder, data og derved overføre Patobankens 

funktion til det fælles patologisystem. 

Vi nedsætter en arbejdsgruppe, som begynder at se på, hvilke visioner vi har med et nationalt 

patologisystem. Arbejdsgruppen skal bestå af en repræsentant fra hver region (patologi) og en 

repræsentant fra hver regions IT-afdeling. Dorte Linnemann indkalder til denne arbejdsgruppe. 

 

Sekretariat orientering v. Jette Jørgensen 

 Almen orientering 

Patobankens sekretariat begynder at få henvendelser fra personer, som gerne vil have slettet 

bestemte rekvisitioner fra Patobanken. Hvordan håndterer vi denne opgave? 

Dorte Linnemann kontakter Sundhedsstyrelsens jurister, så vi kan få en vejledning i 

håndtering af ovenstående. 

Reglerne for udlevering af data fra PatoBanken er præciseret. Patologibeskrivelser og 

SNOMED-koder indgår som patientjournaloplysninger, og udlevering kræver derfor tilladelse 
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fra såvel datatilsyn som Videnskabsetisk komite (ved anvendelse af væv) eller 

Sundhedsstyrelsen (ved registerforskning). 

Organisationsændring v. Dorte Linnemann 

Danske Regioner ønsker en fælles struktur for regionens biobanker. Patobanken indgår i 

strukturen, men med eget sekretariat, mens øvrige biobanker betjenes af Regionernes 

Biobanksekretariat. Dorte udleverer en figur, som viser regionernes biobankorganisation. 

Formanden for Patobanken er født medlem af styregruppen for Regionernes Biobanker. 

Adgang til Patobankens data via sundhed.dk 

Patienter kan nu se patologisvar 72 timer efter modtagelsen på patologiafdelingen. Der er 

ingen patologiafdelinger, som er blevet kontaktet af patienter efter denne implementering. 

Alle er enige om, at man henviser til de kliniske afdelinger, hvis patienter tager kontakt til 

patologiafdelingen. 

 

11.05 – 12.00 Tilbagemelding fra arbejdsgrupper 

Cyres v. Dorte Linnemann 

Der har været afholdt møde i Cyres-gruppen og man har set på følgende punkter: 

1. Grafisk visning af Ad hoc rapporterne 

2. Forslag til Ny svartidsrapport, som skal belyse, om svar senest er overholdt. 

3. Klik udvidelse af akkumulerede svartider mellem dag 11-20 og 21-30 

4. 2 nye rapporter: Arbejdsprocedurer fordelt på stamafdeling og Rekvisitionstyper fordelt 

på stamafdeling  

Indkalde-/svarmodul v. Dorte Linnemann 

 Håndtering af elektronisk forsendelse af indkalde- og svarbreve 

Der er nu udarbejdet et løsningsforslag til ovenstående. Denne procedure vil i alt spare 

regionerne for ca. 6 millioner på landsplan (porto). Kan måske sættes i værk i 2016, når 

økonomien er på plads. 

Udvidelse af arbejdsgruppen, så alle afdelinger med cervixscreening er 

repræsenteret 

Alle er enige om, at det er god ide, så vi finder repræsentanter fra de afdelinger, som ikke er 

repræsenteret på nuværende tidspunkt. 

Marianne Waldenstrøm har foreslået, at CGI udvikler et program, hvor man kan se, hvor 

mange indbydelser, de enkelte afdelinger vil få det efterfølgende år, så det er nemmere at 

planlægge ude på afdelingerne. Det koster ca. 20.000 kr., så det sætter vi i gang. 

Hjemmeside v. Dorte Linnemann 

Der er nu muligt at printe dele af/hele kodebogen ud fra Patobankens hjemmeside. 

Printfunktionen virker i Chrome, Mozilla og FireFox, men ikke i Internet Explorer. 
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Der er fejl i søgefunktionen, så data hentes i en forkert fil. Dorte Linnemann sørger for at det 

rettes. 

Arbejdsbelastning og pointsystem v. Dorte Linnemann 

Gruppen holdt møde i uge 43 og ved mødet blev man enige om, at man udfører et nyt 

frekvensstudie. Der skal afsættes ca. 200.000 kr. til dette projekt. Arbejdsgruppen fortsætter 

med planlægningen derefter. 

 

12.00 – 12.15 Information fra informatikudvalget v. Astrid Petersen 

Informatikudvalget er næsten i hus med fordanskning af SnoMed koderne og der er nu 

højre/venstre på alle relevante organer. Der har været lidt problemer med talegenkendelse 

med de ”nye” betegnelser men Astrid har løbende kontakt med de ordbogsansvarlige i de 5 

regioner, så man får løst dette problem. 

Næste opgave bliver udarbejdelse af kodeønsker til molekylærpatologi, hvor der kommer nye 

akser (2-4). Løsningen er godkendt i DPAS udvalg for molekylærpatologi.  

Nye WHO-klassifikationer for lungecancer og gynækologisk cancer gennemgås mhp. behov for 

eventuelle nye koder. 

Nye koder får Tags på ved oprettelse, som gør, at koderne ”kommer” på de rigtige organer på 

www.patobank.dk. Meld tilbage til informatikudvalget, hvis der mangler koder på nogle 

organtyper, da det så kan være, at der mangler tags ved oprettelsen. 

Endvidere kan man på hjemmeside se ”nye koder” ved de forskellige opdateringer. 

Martin Bak er ved at sætte koderegler op for mamma og Astrid Pedersen for urologi. Hensigten 

er at reglerne bliver nationale via DMCG’ernes patologer. 

 

12.45 – 13.55 Projekter nye og gamle 

 Processen for udviklingsprojekter med CGI v. Dorte Linnemann 

Der har været afholdt et møde med CGI, hvor man blev enige om arbejdsgangen ved udvikling 

af fremtidige projekter. Dorte Linnemann gennemgår arbejdsgangen. 

 

 Molekylærsvar – feedback på funktionen 

Kun positive tilbagemeldinger på funktionen fra de afdelinger, som benytter funktionaliteten. 

 

 Simpel makroskopi v. Dorte Linnemann 

Alle har sagt ja til Simpel makroskopi, men prisen er meget høj. Da der er tale om en ændring 

af patologisystemet, forsøger vi at indføre det ved tilføjelser til de enkelte regioners aftaler 

med CGI.  

 

 Digital patologi v. Dorte Linnemann 

Region Hovedstaden har fået penge til TMA og revisionsmodul. Revisionsmodulet gør det 

muligt at sende indscannede glas fra Region Sjælland til Rigshospitalet til revision, og derved 

lettes arbejdsgangen ved revisioner. 

http://www.patobank.dk/
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Når funktionalitet er udviklet – er det meningen, at det skal udbredes til hele landet. 

 

 Edifact meddelelser fra praksis til patolog v. Dorte Linnemann 

Dorte Linnemann er ikke kommet længere med ændringen i kravsspecifikationen til Edifact 

meddelelser fra praksis til patolog. Ulla Engel tager tråden op vedr. korrespondance. 

 

 Rapporteringsmodul til driftsstatus v. Dorte Linnemann 

Dorte Linnemann gennemgår BI-tavlerne, som anvendes på Patologiafdelingen Herlev.  

 

 Rettelser i afsluttede svar v. Astrid Petersen 

I DPAS hjemmeside kan man se vejledning til rettelser i afsluttede svar.  

I de næste version af Patologisystemet bliver det ”erstattede” svar gemt som en PDF-fil. 

 

 Læseadgang til patologisystemet for klinikere v. Vera Timmermans 

Flere henvendelser fra Kliniske afdelinger, som ønsker direkte adgang til patologisystemet af 

forskellige årsager. Konklusionen er, at der kun er adgang til PatoBanken og færdige svar i 

patologisystemet via de kliniske systemer. 

 

 

13.55 – 14.05 Budget 2016 (bilag) 

Dorte Linnemann gennemgår budgettet for 2016. Budgettet er ret høj i år pga. af flere store 

projekter. Posterne vedr. elektronisk indkaldelse og svar til screening af cervixcytologi, skal 

dækkes på andre måder, da der er store besparelser ved denne implementering for regionerne 

(porto). 

I de senere års budgetter har driftsudgifterne til CGI været sat for lavt. Det har betydet, at 

CIMT (regionH) har dækket nogle af Patobankens poster. Budgettet for 2016 afspejler bedre 

de forventede udgifter. Budgettet godkendt.  

14.05 – 14.15 Nyt møde  

Onsdag den 2. marts 2016 kl. 10.30 på Bispebjerg Hospital 

 

14.15 – 14.30 Eventuelt 

 

Cancerregistret med Margit og Milan overgår til den ny Sundhedsdatastyrelse med en ny 

direktør, ny hjemmeside, nye jurister.  

Systemadministrator Jette Nyvang Jørgensen stopper som sekretær i PatoBanken, da hun går 

på pension. Vi takker for hendes store indsats. 


