
Referat af møde i DPAS’ Informatikudvalg  

5. oktober 2015 

Mødelokale 1, Patologisk Institut, Aalborg Universitetshospital 

Til stede: Anja Høegh Brügmann, Astrid Petersen, Dorte Linnemann, Peter Ingeholm, Rikke 

Hagemann-Madsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 2 tilføjes. 

 

2. Umiddelbare henvendelser fra selskabets medlemmer på fordanskningen af SNOMED-

koderne med den seneste opdatering 1.10.15 

Der har været nogle henvendelser til forskellige af udvalgets medlemmer omkring 

problemer med fordanskningen og talegenkendelsen. 

Vi anerkender, at der ikke har informeret i tilstrækkelig grad i forbindelse med 

opdateringen 1.10.15. AP laver en nyhed herom til www.danskpatologi.dk og beder DPAS’ 

sekretær om også at formidle budskabet i en nyhedsmail til selskabets medlemmer. 

 

3. Opsamling på opgaver fra sidste møde 

Status på aftagningen: DL og PI har gennemført aftagning for ansvarsorganerne, AHB har 

gennemført aftagning for mamma, og de øvrige afsnit resterer. 

Vi arbejder på, at aftagningen er tilendebragt med næste opdatering. 

  

4. SNOMED-opdateringer 

Højre/venstre strategi jf. korrespondancen i begyndelsen af september. 

Henrik Tholstrups forslag for højre/venstre-strategi besluttes anvendt fremover. Dvs. at der 

anvendes et bogstav for højre hhv. venstre på 6. karakter afhængig af det oprindelige tal på 

6. karakter, således at hvis 
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Nye WHO-klassifikationer aktuelle/undervejs: 2014 Kvindelige kønsorganer, 2015 Lunger, 

2016 Mandlige kønsorganer, nyre og urinveje. Vi er ikke bekendt med flere højaktuelle. 

IT-udvalgets formand retter henvendelse til formanden for DMGC’en og de patologer, der 

er i de respektive DMCG’er, mhp. nye kodeønsker i forbindelse med den nye klassifikation 

og beder samtidig om, at kodevejledningerne justeres i henhold hertil. 

 

Når en afklaring indenfor en bestemt tidsramme er nødvendig, sætter vi en deadline for 

kommentarer ind i mails til og fra udvalgets medlemmer. 

 

7. www.patobank.dk  

Vi arbejder fortsat på, at kodeforslag til den kommende opdatering ligger som en dynamisk 

fil, der opdateres fx en gang om ugen. 

  

Filer med de hidtidige kvartalsvise kodeopdateringer lægges på med dato. PI fremsender 

disse til www.patobank.dk. 

 

Printfunktionen er nu aktiv, men afhængig af browser. Den fungerer ikke med Internet 

Explorer, men med Google Chrome og Mozilla Firefox. 

Dette skal også fremgå af informationen i nyheden fra IT-udvalget. 

  

8. Ny kodeopdateringsansvarlig fra 1. januar 2016 

RHM ønsker at afgive opgaven.  

Udvalget finder, at det er vigtigt at fastholde muligheden for faglig indflydelse fra 

Informatikudvalget, frem for at den udelukkende ligger i SSI, men at opgaven er mere 

omfattende end alle andre opgaver i DPAS’ udvalg, samt at den er nødvendig for det 

daglige arbejde for alle patologer.  

Plan:  

RHM og DL udarbejder i fællesskab de to kommende opdateringer.  

http://www.patobank.dk/
http://www.patobank.dk/


AP kontakter DPAS’ formand mhp. opslag snarest på www.danskpatologi.dk, så 

interesserede medlemmer kan henvende sig mhp. at overtage opgaven.  

AP genfremsætter ønsket om honorering af opgaven, som omfatter ca. 40 timer pr. 

opdatering. 

 

9. Den praktiske anvendelse af molekylærpatologiprincipperne 

Udvalgets forslag udarbejdet af DL har været forelagt Udvalg for molekylærpatologi, som 

finder principperne gode og anvendelige.  

Principperne anvendes fremadrettet, mens de eksisterende molekylærpatologikoder ikke 

omdannes. Der forestår en meget stor opgave med udvikling af molekylærpatologikapitlet. 

AP forsøger en kontakt til RKKP/DNKK (Paul Bartels) mhp., om dette kan omfattes af midler 

derfra som en udviklingsopgave til gavn for de fleste kliniske kvalitetsdatabaser.   

 

10. Kodevejledning til ’supplerende undersøgelse på tidligere materiale’ 

PI udarbejder et forslag til en vejledning til www.patobank.dk, som rundsendes til 

kommentarer blandt IT-udvalgets medlemmer.  

 

11. National udbredelse af ’regler’ udviklet på Herlev via DMCG-patologerne 

Martin Bak er i gang med at udarbejde regelsæt for mammacancer til national anvendelse.  

AP er i gang med at teste regler for uropatologien mhp. national anvendelse. 

Det foreslås, at reglen om ’udgangspunkt i…’ drøftes på næste repræsentantskabsmøde i 

Patobank mhp. national anvendelse. 

 

12. Årsberetningen til DPAS’ generalforsamling 2016 

Sker via mail. 

 

13. Nye medlemmer i udvalget ved næste generalforsamling 

AP har været i udvalget i alt 8 år og falder således for funktionstidsreglen. 

RHM er på valg efter 3 år og vil gerne genvælges. 

Der er ikke andre på valg. 

 

14. Evt. 

 

15. Næste møde 

13. april 2016 på Patologiafdelingen, Herlev. 

 

Referent Astrid Petersen, 04.11.15 
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