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Årsberetning 2007 fra Informatikudvalget 
 
 
Udvalgets medlemmer: 

- Henrik Hager, Århus  

- Dorte Linnemann, Gentofte/Herlev  

- Birthe Mørck Thomsen, Bispebjerg  

- Martin Bak, Odense, bestyrelsens repræsentant  

- Jan Rasmussen, Vejle, formand  
 
 
IT-udvalget har afholdt møder i 17.april og 13.november. 
 
Henrik Hager er blevet webmaster for DSPAC’s hjemmeside.  
Der er problemer med at orientere medlemmerne, da en del ikke har meddelt ny 
mail adresse til Henrik i forbindelse med regionsdannelsen. 
 
Angående SNOMED koder har der været en del efterdønninger fra Sundhedsstyrelsens 
rapport om screening for livmoderhalskræft, men de sidste koder er med i 
opdateringen fra januar i år. Endvidere har vi, efter opfordring fra 
mammapatologerne, oprettet koder for behandlingsrespons og tumordiameter. 
Samarbejdet med Sundhedsstyrelsen om den nye SNOMED CT har ligget stille grundet 
omorganisering i Sundhedsstyrelsen, mens arbejdet med at oprette SNOMED koder og 
videresende koderne til patologiafdelingerne og Patobanken stadig fungerer. 
 
SNOMED koderne i diverse kapitler på Patobankens hjemmeside – www.patobank.dk - 
er opdateret t.o.m. juli 2007. På samme hjemmeside findes en komplet fil over 
alle vore SNOMED koder.  
 
Til registrering og søgning på patienter til kancerudredning (’kancerpakker’) 
foreslår vi oprettet en ny ’prioritet’, både i de lokale WM-data systemer på 
afdelingerne og i Patobanken. 
 
Birthe Mørck Thomsen har i samarbejde med WM-data arbejdet på direkte adgang fra 
patologisystemet til indberetning i de kliniske databaser, så vi undgår 
indberetning på papir. Denne forbindelse er klar fra vor side til den 
gynækologiske database (DGC), mens databasen ikke er helt klar til at modtage 
data. 
DBCG’s database og den kolorektale database er heller ikke klar til modtagelse 
af patologi-data endnu. 
 
Patobanken har haft personalemæssige problemer, idet personalet ikke har ønsket 
at blive overflyttet til Region Hovedstadens Koncern-IT (KIT), og derfor blev 
opsagt medio december. Patobanken er derfor uden fast personale fra februar 
2008. Teknisk er banken stadig i funktion; mens der er problemer med 
udviklingsfunktionen.  
 
Der er påvist en del fejl i CYRES statistikprogrammet, og en arbejdsgruppe under 
Patobankens forretningsudvalg har gennemgået statistikkerne og søgemulighederne, 
og der er i samarbejde med WM-data sendt forslag til rettelser, forbedringer og 
nye søgninger til de engelske system ejere. 
 



På initiativ af Patobanken er der planlagt en arbejdsgruppe, som skal opdatere 
Sundhedsstyrelsens ’Fællesindhold for basisregistrering af pato-anatomiske 
undersøgelser’ fra 2002, i daglig tale ’orange fællesindhold’. 
En anden arbejdsgruppe gennemgår Patobankens ’screeningmodul’ for 
livmoderhalskræft mhp. forbedringer. 
 
 
 
 
 
   
 

På udvalgets vegne 
 
 

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


