
Møde i DSPACs IT-udvalg Tirsdag 12/10 kl. 11-14 i konferencelokalet på Patologiafdelingen 
BBH. 
 
Til stede: Birthe Mørck thomsen, Dorte Linnemann, Eva Løbner Lund, Astrid Petersen. 
Referent: Astrid 
 

Ny version Fællesindhold. 
BMT sammenfatter IT-udvalgets kommentarer til det nye Fællesindhold. Mailer det til os inden 
videresending. Tilbyder DSPACs bestyrelse, at IT-udvalget svarer med dette på vegne af DSPAC. 
 
Vejledning kodning af melanomer. (Kopi af Mail fra Nina Hastrup vedhæftet) 
BMT Laver et forslag ud fra oplægget fra Nina Hastrup. DL finder en passende kode og kodetekst for den 

ønskede læsion. 
IT-udvalget anbefaler (generelt) en så specifik kodning som muligt og så mange udsagn som muligt 

kodificeret. Endvidere at der anvendes P-koder for procedurer. 
 
Status kode-vejledninger SNOMEDs hjemmeside 
 
BMT  Udarbejder vejleding for melanomer. 

 Hæmatologi. Kontakter patologerne i de hæmatologirelaterede DMCG-er mhp. 
 kodevejledninger. 
 Nedre luftveje. Der lægges link til DaLuPas kodevejledning 2008. 
 Cervixcytologi, vejledning fra SST 2007. Skal ind under Cytologi. 
ELL Mamma. Anne-Vibeke Lænkholm 
 CNS. Helle Broholm. 
 BLP. Børneneoplasi. 

AP Øvre luftveje hoved og hals. Benedicte Ulhøi. 
 Urinveje og mandlige genitalier færdige. 
 Placenta og foster i gang. AP tager initiativ til, at AP og DL mødes med Steen 

 Rasmussen og gerne Ole B Larsen fra SST om misdannelsesregisteret og ønsker til koder. 
DL Lever. Afventer nye kliniske retningslinjer, som er under udarbejdelse. 
 Pancreas afventer revision af de kliniske retningslinjer i 2010. Mogens Vyberg og DL 

 udarbejder herefter kodevejledning. 
 Gastrointestinalkanal. Dansk Esofagus og Ventrikel CancerGruppe og Dansk 
 Colon- og rectum CancerGruppe er i gang med revision af de kliniske retningslinjer. DL og 
 Birgitte Federspiel hhv. DL og Peter Ingelholm udarbejder herefter kodevejledninger. 
GM Har ansvar for al gynækologi. 
 Andet? 
Dansk molekylærpatologisk gruppe er ved at udarbejde retningslinjer for KRAS-besvarelser. 

  
Hvem oploader på www.patobank.dk? 
GM spørges om status. Alternativt AP i samarbejde med MV. 
Sproglig revision – ELL spørger Ben Vainer. 
 

IT-Udvalgets kontakt til SST´s misdannelsesregister 
Er aftalt. 

  
Nye SNOMED-koder 
Forslagslisten for 01.01.11 er endnu ikke uploaded på www.patobank.dk. DL kontakter Mogens Vyberg 
herom. En række nye koder er foreslået/foreslås.  
 
Valg af ny Formand 

DL foreslås som ny formand til næste generalforsamling. Vil overveje. BMT vil gerne vedblive at være 
menigt medlem så længe funktionstiden rækker. 
 
Evt. 
Næste møde torsdag 10. februar kl.  11.00 på Bispebjerg. 
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