
 
 

  

 

 

Referat 27. møde i Patologidatabankens repræsentantskab 
 
02.10.2012 klokken 11.00 – 14.30 
Mødested: Konferencelokalet, Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital  

 
Deltagere: 
Beth Bjerregaard (Herlev) 
Carsten Rygaard (Hvidovre) 
Vera Timmermann for Niels Græm (Rigshospitalet) 
Inger Stamp (Næstved/Slagelse) 
Gunvor Madsen (Vejle) 
Lisbeth Hjorth (Hjørring) 
Hans Svanholm (Randers) 
Martin Bak (Odense) 
Jørgen Stig Kjølsen (IMT) 
Dorte Linnemann (Informatikudvalget) 
Margit Rasted (SST) 
Maja Milter (SST) 
Birgit Meinecke (Roskilde) 
Gorm Søndergaard (Viborg) 
 
Afbud uden suppleant: 
Astrid Petersen (Aalborg) 
Christian Ladefoged (Sønderborg) 
Jette Jørgensen (sekretariatet, Herlev) 
Søren Høyer (Aarhus) 
Steen Jensen (Holstebro) 
Dorte Crüger (DR) 
Niels Korsgaard (Esbjerg) 
 
Referent 
Birgit Meinecke 

 

11.00 – 11.10 Godkendelse af referat fra 26. møde (bilag: referat fra 26. møde) 

Referat fra 26. møde: 
HS spørger til punktet ”Hvem, der kan se hvad” i Patologisystemet. BB havde lovet at under-
søge. Registrene fra SST inkl. Patologiregisteret bor nu på SSI. Reglerne er de samme med 
forespørgsel gennem Forskerservice. Vi er ikke interesserede i, at der kommer uhindret ad-
gang. Der arbejdes i øjeblikket i regi af DR med dataadgang for de kliniske databaser. Beth 
har haft kontakt med formanden Paul Bartels og vender tilbage med mere information på næ-
ste møde. 
HS spørger til Informatikudvalget vedr. opdatering af SNOMED kodebogen– DL vender tilbage 
under sit dagsordenpunkt. 

Godkendt 
 
BB spørger, om vi fremover skal udsende referat til kommentarer inden for 2 uger hos med-
lemmerne umiddelbart efter mødet. Man må gerne kommentere ved næste møde. 

Besluttet 
 
11.10 – 11.30 Orientering om drift af Patobanken 
IMT orientering v. Jørgen Stig Kjølsen: 
God nyhed: ingen pop-ups, hvis der kommer en henvendelse, systemet ikke kan lide. Det-
te giver færre sager. 
Problem fredag aften i forbindelse med RH´s strømnedbrud. Det er klaret nu.  
HS oplever problemer med down-loading af søgninger – selve søgningerne foregår hurtigt. 
Kunne det være pga. brug af Sundhedsdatanettet? 
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Jørgen undersøger downloadningsproblemet 
 
Sekretariat orientering v. Beth Bjerregaard: 
Sekretariatet bruger megen tid på søgninger til forskere, vi tjener min 3.000 kr. pr gang 
ellers timebetaling. HS spørger om forskerpengene rent faktisk kommer ind på kontoen, BB 
svarer, at de gør de stort set. Desuden besvares henvendelser fra brugerne blandt andet 
vedr. brug af Cyres.  
 
 
11.30 – 11.45 Information fra informatikudvalget v. Dorte Linnemann 
DL: der er afholdt et møde.  
Kodevejledninger: 
Der er kodevejledninger for alle større cancergrupper. Som orienteret om på et tidligere 
møde arbejdes der på at gøre indberetning til colorektaldatabasen automatisk via SNOMED 
koder. Der er en ansøgning hos DR, men det er et halvt år siden, den er indsendt og Peter 
Ingeholm har ikke hørt noget endnu.  
HS fastslår, at der er et – stort - pædagogisk arbejde i forbindelse med at få folk til at følge 
kodevejledningerne. Hvis de ikke følges, giver det problemer for Cancerregisteret. BB spør-
ger, hvem cancerregisterets patolog er. Det oplyses, at man kontakter den, der er relevant. 
Vi foreslår de kontakter DMCGernes patologer. BB efterspørger en liste på disse.  
Informatikudvalget opretter nye koder efter ønske fra brugerne. Koderne bliver udarbejdet 
ved at skele til WHO.  
Beth og Dorte samarbejder om at sende en liste over DMCG patologer til Cancer-
registeret på SSI 
 
Kvalitetssikring af kodning:  
I Cyres er det muligt på afdelingsniveau at undersøge om der bliver kodet efter anbefalin-
gerne. I Logica kan man herefter undersøge kvaliteten af kodning på patologniveau. Margit 
siger, at såfremt der er en enkelt afdeling, der afviger, tager de fra SSI fat i denne. 
 
Ny kodebog 
Det tredje område Informatikudvalget arbejder med er kodebogen. Dette er afhængigt af 
hvordan systemet i den ny hjemmeside kommer til at se ud og vil blive behandlet under 
dette punkt. 
 
11.45 – 12.30 Tilbagemelding fra arbejdsgrupper 
 Cyres v. Hans Svanholm 
 
Der har været afholdt et møde og en videokonf. er en god løsning i en presset hverdag. 
Generelt 
Der har været problemer med, at man tabte data og at der var forskellige resultater, hvis 
man søgte med få dages mellemrum. Disse problemer skulle være løst. 
 
Mammakvalitet 
Program til fejllisten er ikke helt på plads. Det er nødvendigt programmeringsmæssigt at 
tillade lidt flere koder end anbefalet af DBCG ellers ville fejllisterne blive meget lange. Be-
regninger af sensitivitet osv. er rettet til, så de europæiske guidelines følges. 
 
Smearkvalitet 
Bortset fra en fejl i søgningen for både histologi og cytologiopfølgning er alt rettet til. 
 
Ny svartidsrapport 
BB foreslår en samlet opgørelse for, hvordan det går på afdelingen med de relevante prø-
ver (haste, pakke og rutine). BB forslår en 2x2 tabel (med prioritet på den ene led og Ma-
terialetype på den anden led) med de svartider i hverdage, man har på sin afd. Den enkel-
te prøve sættes så ind i dette system med opfyldt eller ej. Søgningen giver så en kurve 
med procent opfyldt per uge eller måned sammenholdt med antal præparater. Ønsker man 
indsnævret søgningen kan man gøre dette ved at vælge i opsætning. BB spørge, om det er 
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en god ide, der er bred tilslutning til dette. CR foreslår at resultaterne af de enkelte afde-
linger lægges ud på hjemmesiden.  
Det besluttes, at Cyresarbejdsgruppen går videre med dette og at løsningen beta-
les af Patobanken 
 
 Indkaldemodul v. Berit Andersen 
 
BM vil få sat sagen på skinner igen. BM er tovholder 
  
 
12.30 – 13.00 Frokost 
 
13.00 – 13.30 Tilbagemelding fra arbejdsgrupper (fortsat) 
 Hjemmesiden v. Dorte Linnemann 
 
DL viser hjemmesiden, der bliver sat op, så vi selv kan foretage ændringer. Firmaet sætter 
platformen op, som vi ønsker det, derefter er det os selv (sekretariatet), der retter til. 
DL viste forsiden, det er tanken, der kommer kontaktinfo i bjælken nederst på forsiden. 
SNOMED delen bliver bygget op som den gule kodebog og vil erstatte denne. De relevante 
koder kommer med og der vil derudover være adgang til den ”fulde pakke”. 
HS spørger, om der kommer en fane i index-rubrikken med Æ og P-koder. Svaret er ja. BB 
spørger om alle koder der er i den danske SNOMED kommer med. Det er ikke afklaret. LH 
spørger om der vil komme en meddelelse om opdateringer, ja det skulle komme til at ligge 
under Patolog 
Margit spørger om der vil komme en ”søg lukkede koder” Nej en søgning af kun lukkede 
koder er ikke planlagt, men lukkede koder kan vælges til eller fra. 
Margit spørger om en ny klassifikation vil kunne ses, DL svarer, ja og der vil være et sam-
arbejde mellem dette og patologerne i DMCGerne. 
MB anfører, at det er en side for patologer, der også kan være forsker og så en der hedder 
forsker. DL mener at forskerdelen er for udefrakommende forskere, der kun skal have need 
to know. Alle henvisninger fra forskerdelen vil også være på patologdelen. 
MB anfører det er et langt smalt billede, men at vi jo alle sidder med widescreens 
Vi er enige om jo færre klik jo bedre 
HS spørger om vi skal tage borgeren med ind – nej, det bliver for besværligt at vedligehol-
de. 
MB synes b´et skal have samme typografi som de øvrige og vokalerne skal lukkes 
Histologibilledet er flot, men bør kunne skifte. Der skal andre billeder i de enkelte felter. 
 
Beslutning 
Der er enighed om at det er en overskuelig hjemmeside med relevante rubrikker 
og arbejdsgruppen kan arbejde videre med layuot som det er.  
 
 
12.15 – 12.30 Økonomi (bilag) v. Beth Bjerregaard 
BB udbeder sig kommentarer til budgetforslaget. 
HS synes der er afsat ganske få midler til møder. BB det er til forplejning til de to årlige 
fællesmøder. Det er tidligere besluttet at rejse til møderne betales af de enkelte afdelinger. 
Administrationsbeløbet på 100.000 til Herlev Hospital kan muligvis spares, da det drejer 
sig om en opgave for DR. Hvis det var en fondskonto svarer beløbet til hvad man tager an-
dre steder 
Beslutning: Beth undersøger beløbet til administration til Herlev Hospital. 
Budgettet godkendes. 
Lige nu har vi et overskud på ca. 400.000 kr., men der ligger også projekter for mere end 
dette beløb. 
 
13.00 – 14.00 Aktivitet i Patobanken v. Beth Bjerregaard 
 Modul til molekylærsvar ved Beth Bjerregaard 
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Svarmodul for molekylærpatologiske prøver i patologisystemet. Udvikling er tidligere ved-
taget i regi af Patobanken. Det ligger i øjeblikket til test i den nye version af Logica og blev 
demonstreret på brugermøde i Kolding for en uge siden. MB mener, det kunne være proto-
typen til det ny Logica system, når de kommer over på en anden platform. 
Der mangler felter til diagnose og SNOMED koder, det er desværre ikke i tilbuddet. VT 
spørger hvorfor det ikke bare er en del af det klassiske patologisvar. BB svarer det er det 
også, når svaret skrives ud. Modulet skal blot betragtes som et sted molekylærbiologerne 
kan skrive deres del uden at ”forstyrre” i selve beskrivelsen. Den enkelte afdeling vælger 
selv, om de vil bruge modulet. Modulet kan kun anvendes af afdelinger, der har Patologisy-
stemet. Hvis modulet bruges er det også den enkelte afdeling, der vælger procedure for 
godkendelse.  
 
 Svarbrev til kvinden på smearundersøgelser, direkte fra patologiafdelingerne ved  
 Hans Svanholm 
 
SST har anbefalet, at der sendes et svar direkte til kvinden. Dette af kvalitetshensyn, idet 
det viser sig, at rigtig mange abnorme svar ikke bliver fulgt op. Det er i Randers startet et 
PhD projekt, som skal belyse effekten. De praktiserende læger er randomiseret til enten 
lægen giver svar eller kvinden får et brev. Der er kørt en test i tre uger nu. Brevene ser 
fornuftige ud og det vil gå fra test til produktion fra på mandag og man ser om det har ind-
flydelse på kvindernes henvisningsmønster og lægekontaktniveau. Burde kunne blive nati-
onalt. Vi kan enten selv gå i gang eller vente med at deltage i festen til forsøget er ovre. 
CR tror vi er nødt til at gå i gang, da der kunne være en økonomisk gevinst. Randers har 
købt modulet, de øvrige afdelinger kan formentlig tilslutte sig mod at betale en tilslut-
ningsafgift. 
 
 
 TMA (Tissue Micro Array) modul ved Beth Bjerregaard (bilag) 
 
TMAblokke, som er blokke med materiale fra flere patienter i samme blok, anvendes til 
forskning og nu nogle steder også til rutine. Der er en besparelse i bioløn og reagensom-
kostninger (stor) ved at anvende teknikken til fx FISH og IHC analyser.  
Problemet er, at der er flere patienter i samme blok/på samme slide. Det giver et patient-
sikkerhedsproblem. De steder, som anvender teknikken, bruger excellark til at holde styr 
på de enkelte patientmaterialer. De enkelte prøver ønskes af hensyn til patientsikkerheden 
mærket, helst elektronisk.  
Et andet problem ved fx anvendelse til IHC er, at flere læger skal bruge det samme glas til 
aflæsning, idet der er flere patientmaterialer på samme glas. En løsning er, at billedet ind-
scannes og via Logica’s patologisystem vedhæftes det enkelte materiale. Ved FISH er pro-
blemet ikke så stort, da det ofte er den samme, der aflæser hele TMA blokken.  
Der er to dele i løsningen. Dels en billedanalysedel med scanning og dels en Logica del 
med identifikation. Der kan anvendes forskellige scannere og flere afdelinger har allerede 
scannere. Det som repræsentantskabet skal tage stilling til er Logica delen, som koster ca. 
7 – 800.000. Patientsikkerhedsdelen er helt oplagt en fordel ved dette modul. BB foreslår 
at Patobanken betaler ca. 300.000 og der vil så blive en tilslutningsafgift på ca. 100.000 pr 
afdeling afhængig af hvor mange afdelinger, der ønsker løsningen. Modulet vil kunne an-
vendes til både forskning og rutine. VT fortæller at RH allerede anvender teknikken til IHC 
og indlæser oplysninger i Logica fra et regneark. 
Beslutning 
BB og VT mødes og udveksler erfaringer (er aftalt til 5.10). BB taler med Logica 
om evt. efterfølgende tilretning af tilbuddet samt om modellen med et grundbeløb 
fra Patobanken og en tilslutningsafgift kan accepteres af Logica. 
Beskrivelse sendes herefter til afdelingerne, som melder tilbage til Beth, om de er 
interesserede. 
 
 Layout af Patologisvar ved Beth Bjerregaard 
Udkast fra Beth rettes til ved mødet. 
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MB foreslår at alt starter med en T-kode og der skal være en M-kode, men resten kan gø-
res efter forgodtbefindende. Logica og Cancerregisteret ønsker T efterfulgt af M. Der blev 
diskuteret dummykoder, rækkefølge osv. HS foreslår, at hver T skal have en eller flere M-
koder, men M behøver ikke følge umiddelbart efter T-koden 
En kode pr linje. GS foreslår at T-koder står på linje, men andre koder rykkes ind. 
Felter, der ikke benyttes, kommer ikke med på svaret 
Konklusionsfeltet kan stadig anvendes som opsummering af diagnoser, men der er kun et 
konklusionsfelt, samlet for alle materialenumre på rekvisitionen. 
 
Beslutning 
Det tilrettede notat sendes ud med udkast til referat og evt. yderligere kommen-
tarer sendes til Beth sammen med kommentarer til referatet inden 2 uger. Heref-
ter sender Beth notatet til Logica. 
   
 Nye aktiviteter  
 
Masseregistrering af forskningsprojekter, ønske fra Hvidovre afledt af deres HPV-projekt.  
 
Beslutning 
Beth får tilladelse fra Logica til at beskrivelsen sendes til repræsentantskabet. Da 
løsningen er relativt billig, aftales, at de regioner, som ønsker det, selv finansierer 
det. 
 
 Fremtidig finansiering af udvikling 
Da vi efterhånden udvikler os i forskellige retninger, foreslår BB, at Patobanken betaler en 
del af udviklingen af de forskellige moduler vi kunne ønske os i fremtiden og at afdelinger-
ne derefter selv financierer en tilslutningsafgift. HS: nogle projekter er så oplagte, at alle 
skal bruge dem, for andre er det mindre sandsynligt. Er det noget for alle, kan Patobanken 
betale det hele  
 
Beslutning 
Det besluttes, at repræsentantskabet vurderer om nye projekter er for alle afde-
linger eller kun nogle. Hvis det er for alle, kan Patobanken, hvis der er midler, be-
tale. Hvis det kun er nogle afdelinger, der kan bruge løsningen, betaler Patoban-
ken en basisdel og der er derefter en tilslutningsafgift for den enkelte afdeling, 
der vil anvende løsningen. Beth diskuterer denne model med Logica, som løber en 
vis risiko. 
 
 
14.00 – 14.05 Nyt møde  
 
Torsdag d. 14/3 2013 i Randers kl 13:00 (i forbindelse med årsmødet) 
 
14.05 – 14.30 Eventuelt 

Margit fortæller, at Øjenpatologisk Institut anmelder fra i dag fremadrettet og derefter bagud-
rettet 
VT ønsker at ekstra undersøgelser fx molekylærpatologiske undersøgelser altid udføres på 
det samme rekvireringsnummer, som det oprindelige præparat uanset afdeling. Det er ikke 
rigtigt praktisk muligt af flere årsager. 1) Der kan være samme nummer på to forskellige pati-
enter på to forskellige afdelinger (er løst med den nye version af Logica). 2) Når der bestilles 
analyser af patologen på et nummer fra en anden afdeling skrives listen til laboratoriet ud på 
den afdeling, som har nummeret. 3) Når rekvirenten skal lede efter molekylærsvaret står det 
”gemt” i en undersøgelse, der måske er flere år gammel.  
  
 


