
Møde i DPAS’ Informatikudvalg  

13. april15 10.30-15.30 

Mødelokale 1, Patologisk Institut, Aalborg Universitetshospital 

Deltager: Anja Høgh Brügmann, Astrid Petersen, Dorte Linnemann, Peter Ingeholm, 

Rikke Hagemann. 

1. Principper for molekylærpatologikoder.  

 

DL fremlagde principper for oprettelse af molekylære koder, som bygger videre på de 

principper, der er i brug aktuelt, hvor andre genabnormiteter/mutationer end 

translokationer er F-koder og translokationer M-koder. Dette omfatter oprettelse af en 

ny akse (G-) til specifikke genetiske abnormiteter på codon/exon-niveau. Der oprettes 

en ny akse (J-) til translokationer, hvortil også de aktuelle koder for translokationer 

overføres efter omdannelse jf. de nye principper. Der vil være udvidelsesuligheder med 

hhv. H- og K-akser.  

DL formulerer disse principper skriftligt og sender et oplæg ud til IT-udvalgets 

medlemmer, inden det kommer i høring i Udvalg for molekylærpatologi og siden 

selskabets medlemmer. 

Vi stiler mod at kunne anvende de nye principper inkl. den nye G-akse fra 01.01.16. 

 

2. www.patobank.dk 

 

Der er enkelte hængepartier med firmaet: Folde-ud af M-koder i enkelte underafsnit 

(M1****, M2**** osv) og printfunktion. DL forventer, at dette vil blive ordnet indenfor 

kort tid. 

 

Der har været en henvendelse til udvalgets formand om, hvorvidt den gamle kodebog 

kunne komme på hjemmesiden igen. Udvalget mener ikke, at dette er formålstjenligt. 

 

Overskrifter på kodevejledningerne ændres (fra fx neoplastiske blærelæsioner til 

blærecancer), og vejledningerne lægges på i alfabetisk rækkefølge bortset fra de afsnit, 

der omhandler generelle og overordnede problemstillinger.   

 

Det viser sig, at DL ikke p.t. har rettighed til at arbejde med den side, hvor 

Informatikudvalgets forslag til de kvartalsvise opdateringer inkl. listen over senest 

oprettede koder ligger. Dette søges ændret, så siden kan blive dynamisk. 

 

3. Gennemgang af kodebogsafsnittene for manglende og overflødige koder, jf. 

liste over ansvarsområder.  

 

Overordnet: 

Modifikationerne til M8/9***3 (slutcifrene -4, -6, -7, -8 og -9) fjernes fra 

kodebogsafsnittene, ved at tags’ene fjernes. 

Koder for malignt lymfom fjernes i alle afsnit bortset fra Lymfoide organer. 

Lange talrækker som fx østrogenreceptorpositivitet indskrænkes, så kun intervallet (1% 

og 100%) står i afsnittet. 

http://www.patobank.dk/


Kun P-koder relevante for organet indgår. 

AHB og AP gennemgik kort hhv. Mamma og Mandlige kønsorganer. I forbindelse 

hermed kom enkelte specifikke forslag: 

M44000 granulomatøs inflammation, granulom lukkes. 

Ny kode for metakron cancer oprettes. 

M30180 mikrocalculus påvist tekstændres til mikroforkalkning. 

 

Ved medlemmernes gennemgang skal der oprettes separate filer for hhv. tag-fjernelse 

og nyoprettelse/tekstændring.  

Deadline for denne proces er 1. august, så ændringerne kan få effekt fra 01.10.15. 

 

4. Vejledning ved brug af M8/9***3? 

 

Udvalget mener ikke, at der er behov for en sådan udover den information, der allerede 

eksisterer.  

Bekymringen er snarere, om koden vil blive brugt. DL og AP vil tage et forslag med til 

næste repræsentantskabsmøde i Patobanken om oprettelse af national ’regel’ ved brug 

af ÆYYY00 sammen med M8/9***3 for at motivere brugen af M8/9***X. 

Ved samme lejlighed vil DL og AP foreslå en lignede national regel, når M8/9***4, 

M8/9***6 og M8/9***7 bruges uden Æ-kode for ’udgangspunkt i..’.  

 

5. Biobankskoder – hvad skal kodeteksten være?  

 

Udvalget enes om ’tumormorfologi bekræftet i biobank’, ’tumormorfologi ikke bekræftet 

i biobank’, ’tumorverifikation i biobank ikke mulig’. 

 

6. Henvendelse fra den norske patologforening om brug af vores SNOMED. 

 

AP vil svare på udvalgets vegne og efter mailkorrespondance mellem RH og DPAS’ 

daværende bestyrelsesformand Karsten Nielsen, at vores norske kolleger er velkomne 

til at anvende alt tilgængeligt materiale på www.patobank.dk, idet der ikke er 

rettighedsproblemer. Vi ønsker derimod ikke at indgå i et decideret samarbejde 

omkring kodejusteringer etc. 

 

7. Næste møde. 

 

5. oktober 2015 i Aalborg. 

 

8. Evt. 

 

AHB vil på udvalgets vegne tage op i DPAS’ bestyrelse, om det for kodeopdatering 

ansvarlige medlem af IT-udvalget / dettes arbejdssted (p.t. RH, Vejle) kan 

honoreres/godtgøres for den ret store arbejdsindsats, der lægges i forbindelse med de 

kvartårlige opdateringer. Udvalget opfatter dette som en driftsopgave, som er 

nødvendig for alle selskabets medlemmer og alle patologiafdelinger.  

 

Astrid 09.05.15 

http://www.patobank.dk/

