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Referat fra 32. møde i Patologidatabankens repræsentantskab 
9. marts 2015 klokken 10.30 – 14.30 

 

Mødested: Biblioteket, Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital 

 

Medlemmer af repræsentantskabet 

Astrid Petersen (Aalborg) 

Birgit Meinicke (Roskilde) 

Carsten Rygaard (Hvidovre) 

Dorte Linnemann (Herlev) 

Gorm Søndergaard (Viborg) 

Hans Svanholm (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) 

Milan Fajber (SSI) 

Margit Rasted (SSI) 

Ivan Brandslund (DR) 

 

Afbud: 

Ivan Brandslund (DR) 

Astrid Petersen (Aalborg) 

Jacob B. Hansen (Sønderborg) 

Morten Johansen (Hjørring) 

Torben Steiniche (Århus) 

 

Gæst 

Maj-Britt Nordahl Andersen 

 

Referent 

Jette Jørgensen 

 

10.30 – 10.40 Godkendelse af dagsorden og referat fra 31. møde 

Referat godkendt.  

 

10.40 – 11.05 Orientering om drift af Patobanken 

 Orientering fra CIMT v. Morten Axelsen 

Ikke mange problemer siden sidst. Et enkelt akut lukkevindue siden sidst – dog om aften og 

derfor ingen reaktioner fra brugerne men det ser ud til, at beskeden ud til brugerne har 

fungeret. 
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Inden sommer skal vi have skiftes serverne til PatoBanken/Cyres, da de også skal over på 

Windows. 

Skal vi eventuelt have en spejldatabase til PatoBanken, således at klinikkerne også kan se 

svar, når vi har et lukkevindue. Morten Axelsen finder ud af hvilke konsekvenser 

(økonomiske), det har, hvis vi skal have en spejldatabase. 

Åbningen af filer i Cyres – giver visse steder problemer. Morten Axelsen prøver at se på 

problemet. 

Dataoverførsel til cancerregistreret bliver bedre og bedre. Bjarne Andersen CGI og Milan Fajber 

SSI arbejder løbende på at forbedre funktionaliteten. 

 

  

 Sekretariat orientering v. Jette Jørgensen 

 Almen orientering 

Vi begynder at få flere meldinger til sekretariatet og om ”forkerte data” i PatoBanken især fra 

praksis. Håndteres ved at kontakte CGI, som får dokumentation før sletning. 

Opfølgningsbrevene fungerer godt og vi får en masse positive tilbagemeldinger fra praksis. 

 Orientering om søgninger 2014 (bilag fra sekretariatet og fra SSI) 

Sekretariatet har lavet 30 udtræk til forskere i 2014, heraf 7 til patologer.  

11.05 – 11.15 Principper for valg af suppleant v. Birgit Meinecke 

Skal det være lægerepræsentanter, som sidder i repræsentantskabet – eller kunne det 

eventuelt andre faggrupper?  

Da vi nu får færre Patologiafdelingerne i landet, skal der så være flere repræsentanter? 

Der er enighed om, at vi fortsætter som nu med samme model som nu. 

   

11.15 – 12.00 Tilbagemelding fra arbejdsgrupper 

 Cyres v. Hans Svanholm, herunder drøftelse af organiseringen af 

arbejdsgruppen 

Kvalitetsprogrammer for Mamma og smear fungerer optimalt nu efter flere justeringer.  

Kvalitetsprogram for colon cancer hører i øjeblikket hjemme i Kolorektalcancer databasen. 

Selve kvalitetsprogrammet kommer sikkert til at høre til hos patologerne. 

Der kommer snart en pilotrapport fra screeningsprogrammet for kolorektal-cancer. 

Kvalitetsprogram for prostata ligger stille – måske skal det erstattes af Promptspørgsmål på 

samme måde som for colon cancer. 

Dorte Linnemann mener, at på lang sigt, er det relevant at implementere kvalitetsprogram for 

både prostata og colon. 

Hans opfordrer til, at Dorte Linnemann overtager rollen som tovsholder for Cyres. Vi ændrer 

kommissorium for Cyres til, at det er arbejdsgruppen, som vælger formand. 

RegionM udpeger en ny repræsentant pr. 1. august, hvor Hans Svanholm holder op. 
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 Indkalde-/svarmodul v. MajBritt Nordahl Andersen 

Vi skal have ændret kommissorium til denne arbejdsgruppe. CGI skal stå for udsendelse af 

indkaldelserne til kvinderne enten som brev eller E-post via Strålfors. 

Gruppen har bedt CGI om et tilbud, som vi afventer.  

Der er lidt uenighed om RegionM har accepteret oplægget og derfor tager Maj-Britt Andersen 

kontakt til RegionM for at høre, om de kan/har accepteret oplægget. 

Efterfølgende vil man arbejde videre på, at ”svar til kvinderne” også skal sendes elektronisk. 

Vi finder en ny repræsentant i stedet for Hans Svanholm til næste møde, hvis arbejdsgruppen 

stadig eksisterer. 

 Hjemmesiden v. Dorte Linnemann 

Hjemmesiden er stort set færdig – dog har vi følgende hængepartier med vores leverandør: 

 Mangler en printknap til ”Søgninger på SnoMed koder” – eventuelt både til print og til 

dokument. 

 Underafsnittene til SnoMed-koderne skal starte med at være foldet sammen, så det 

bliver mere overskueligt. 

 Vi mangler dokumentet for ”opdateret point”, som er trådt i kraft maj 2014. 

12.00 – 12.30 Frokost 

12.30 – 12.45 Information fra informatikudvalget v. Rikke Hagemann-Madsen  

Der kommer koder for alle organer med højre og venstre, hvor det kan lade sig gøre. 

”Obs pro” problematikken løses ved en M-kode, hvor sidste karakter er X, så vi stadig har 5 fri 

til eventuelle internationale opdatering. 

Informatikudvalget ser på eventuelt en kodevejledning for ”X” – obs pro diagnoserne. 

Vedr. rettelse af patologisvar er der nu en vejledning inde på DPAS hjemmeside under 

Informatikudvalget. 

Det revidererede Fællesindhold er ikke at finde Patobankens hjemmeside. Sekretariatet sørger 

for at få uploaded dokumentet. 

12.45 – 13.00 Justering af Fællesindholdet  

 Pointsats for makroblokke i simpel histologi v. Hans Svanholm 

Opgaveglidning på laboratorierne giver problemer vedr. pointsatserne f.eks. for makroblokke 

skåret ud af bioanalytikere, da makroblokke i øjeblikket kun giver point ved kompleks 

histologi. Er løst ved at makroblokke også udløser point ved simpel histologi. 

Vi nedsætter en ny arbejdsgruppe, som ser på nye forslag til vores ”pointsystem”. Skal vi 

drøfte problemstillingen i DPAS, så vi kan få en fornemmelse af, hvilke ønsker man har på de 

enkelte afdelinger? 
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Dorte Linnemann sender en mail ud vedr. nedsættelse af arbejdsgruppe, hvor de enkelte 

afdelinger kan melde tilbage. 

13.00 – 13.55 Status for Patobankens projekter 

 

 Alment vedr. opdatering af patologisystemet v. Jette Jørgensen 

 

CGI har fået en ny progress programmør og hun øver sig på diverse små JIRA-sager,  der har fået lov 

at ligge til ”nogen får tid”. Det betyder forhåbentlig, der kommer der en masse ”småting” med i 

opdateringen. CGI har endnu ikke overblik over, hvor mange ting der kommer med. 

Men f.eks . ”teamskifte på oversigt klar” er en af de ting, hun øver sig på. 

Af større ting, kan nævnes ”resize af billeder”. Altså kan man gøre billedet og felterne større, ved at 

trække i nederste højre hjørne. 

Nogle billeder har det allerede (f.eks. diktatoversigt) men nu er turen kommer til præp-makro, 

rekvirering, mikrobeskrivelse, diagnoseregistrering og oversigt/klarmelding. 

Så er der tilføjelse af molekylær funktionalitet i diagnoseregistreringsbilledet. 

 

I april melder CGI en dato ud for ny opdatering, som nok bliver inden sommerferien. 

 Promptspørgsmål og regler – erfaringer fra tarmkræftscreeningen v. Dorte 

Linnemann 

 

Promptspørgsmål og regler fungerer rigtig godt indenfor tarmkræftscreeningen. Denne 

funktionalitet kan sætte op til alle områder. 

 

 Svarskabelon til kolorektal cancer, inkl. ”skemadiagnoser” v. Dorte Linnemann 

 

Peter Ingeholm har fået implementeret ”skemadiagnose” til kolorektal cancer, som giver en 

meget standardiseret besvarelse. Denne funktionalitet er landsdækkende. 

Ikke alle koder bliver synlige i PatoBanken men er synlige i Cyres og SSIs Patologiregister. Kun 

de koder, som er relevante for klinikkerne er synlige i PatoBanken.  

De skjulte koder bliver publiceret i et dokument på Patobankens hjemmeside, så kan man se 

koderne, hvis man laver et udtræk i Cyres. 

 

 TMA-modul v. Dorte Linnemann 

 

På Herlev er man færdige med at teste og går i produktion i uge 12.  

RH og Slagelse bedes melde tilbage til Herlev, om de kan godkende TMA-modulet til Eva 

Balslev. 

Tilslutningsafgiften for andre afdelinger er 200.000 kr. 

 

 

 

 Molekylærsvar v. Dorte Linnemann 

 

Molekylærsvar som faneblad (andre undersøgelse) i Patologisystemet kommer til test i uge 12 

og indtil påske. Testen kommer til at foregår på Herlev og Rigshospitalet.  

Helle Knudsen, Herlev bliver kontaktperson. 
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 Simpel makroskopi v. Dorte Linnemann 

 

Der er kommet forslag ind til forbedringer af denne funktionalitet som Dorte Linnemann samler 

sammen og sender til CGI.  

Vi beder CGI om en workshop hvor de enkelte afdelinger kan sende 2 repræsentanter, hvor 

ovenstående funktionalitet gennemgås og diskuteres inden programmering. 

På workshoppen ønsker vi også en demonstration/diskussion af molekylærsvar og Edifact 

meddelelser.  

CGI regner med, at prisen bliver ca. 800.000 kr. Patobanken har kun afsat 600.000 kr., så 

måske de enkelte afdelinger må betale en tilslutningsafgift.  

 

 Edifact meddelelser fra praksis til patolog v. Dorte Linnemann/Martin Bak 

 

Er sendt til høring med høringsvar, indtil vi holder workshop med CGI. 

 

 Rapporteringsmodul til driftsstatus v. Dorte Linnemann 

 

CGI demonstrerer dette ved årsmødet. 

 

 

 Rettelser i afsluttede svar v. Astrid Petersen (bilag fra Tove Aagesen) 

 

Informatikudvalget skal gøre reklame for den nye vejledning. I efteråret må vi diskutere 

muligheden for automatisering af nogle af de manuelle procedurer. 

 

 Ny national standard for eCPR-numre (midlertidige CPR-numre)  

v. Dorte Linnemann/Morten Axelsen 

Den nye standard kræver ændringer i CGI og PatoBanken styrer denne proces. På nuværende 

tidspunkt ved man ikke, hvordan det skal finansieres. 

 Digital patologi v. Dorte Linnemann 

Vi skal lave en national plan, så vi kan se billeder fra hele landet via Patobanken med en 

snabel ned i de enkelte regioner. Rigshospitalet er ved at lave en løsning med Region Sjælland 

og OUH. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis denne løsning kan danne basis for den nationale 

løsning. 

13.55 – 14.05 Regnskab 2014 v. Dorte Linnemann (bilag) 

Regnskabet følger ret godt budgettet. IT-udvikling i 2014, her er der nogle regninger fra 2013, 

så derfor er dette beløb lidt større. 

14.05 – 14.15 Nyt møde  

Mandag den 26. oktober kl. 11.30-14.30 på Bispebjerg. 

 

14.15 – 14.30 Eventuelt 

Intet.  


