
 
 

  

 

 

Referat fra 28. møde i Patologidatabankens repræsentantskab 
 
14. marts 2013 klokken 13.00 – 17.00 
 
Mødested: Konferencelokalet, Patologiafdelingen, Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 1 
 
Deltagere 
Beth Bjerregaard (Herlev) 
Christian Ladefoged (Sønderborg) 
Gorm Søndergaard (Viborg) 
Gunvor Madsen (Vejle) 
Hans Svanholm (Randers) 
Inger Stamp (Næstved/Slagelse) 
Lisbet Hjorth (Hjørring) 
Martin Bak (Odense) 
Sanne Christiansen for Niels Korsgaard (Esbjerg) 
Steen Jensen (Holstebro) 
Vera Timmermans (Rigshospitalet) 
Dorte Linnemann (Informatikudvalget) 
Brian Bodholdt (IMT) 
Jørgen Stig Kjølsen (IMT) 
Margit Rasted (SST) 
Ivan Brandslund (DR) 
 
Afbud 
Astrid Petersen (Aalborg) 
Birgit Meinicke (Roskilde) 
Carsten Rygaard (Hvidovre) 
Jette Jørgensen (Sekretariatet) 
Maja Milter (SST) 
Søren Høyer (Århus) 
 
Referent 
Lisbet Hjorth 

Godkendelse af referat fra 27. møde  

Godkendt 
 
Orientering om drift af Patobanken 
IMT orientering v. Jørgen Stig Kjølsen og Brian Bodholdt 
Jørgen: Der har ikke været problemer. Der er ved at blive etableret ny server til Scedule-
ren. Der arbejdes på at skaffe VPN forbindelse til Statens Seruminstitut, som huser Cancer-
registeret og Patologiregisteret (en kopi af Patobanken). Når forbindelsen er klar vil Patologire-
gisteret blive fuldt opdateret med manglende data fra Patobank. 

Det er Jørgen sidste møde som repræsentant for IMT og han takkes for samarbejdet. 
Brian: IMT er ved at blive omstruktureret. Drift, systemadministration og projekter, der tid-
ligere var tre forskellige afdelinger, vil blive samlet. Brian er blevet leder af sektion for de 
parakliniske systemer.  
Hans orienterede om, at han for nyligt tilfældigt opdagede, at scheduleren, som sender pa-
tologisvar til Patobanken, var nede. Hvad kan vi gøre ved det, se konklusion. 
Konklusion: Afdelingerne sender en e-mailadresse til Beth. Beth kontakter CGI for at hø-
re, om der kan etableres en funktionalitet, så der sendes en meddelelse til disse e-
mailadresser, hvis der ikke indsendes patologisvar fra en afdeling en dag.  
Gunvor sender Vejles lokale vejledninger til Jette J., som tilretter og sender til alle afdelin-
ger til inspiration. 
 
Sekretariat orientering v. Beth, da Jette Jørgensen ikke var tilstede 
Almen orientering: 
Sekretariatet er velfungerende. Jette vejleder afdelingerne i opsætning af patologisyste-
merne i henhold til fællesindholdet og foretager søgninger til forskere. 
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CGI har oprettet en kontaktbrugergruppe bestående af en repræsentant fra hver region og 
Jette fra Patobanken. Det drejer sig om at koordinere nyudvikling i afdelingernes patologi-
systemer. Referat fra første møde udsendt til orientering.  
Konklusion 
De enkelte afdelinger opfordres til at rette henvendelse til deres regionsrepræsentant hvis 
der er ønsker til nyudvikling, se også eventuelt. Beth sender referater fra møderne til re-
præsentantskabet. 
 
Kvalitetssikring af indberetninger  
Der er udsendt en mail til afdelingsledelserne vedrørende de områder for indberetninger til 
fællesindholdet, hvor der kan være problemer. Det drejer sig blandt andet om registrering 
af ufarvede snit under glas rutine i stedet for under ufarvede glas. Registrering af PCR un-
dersøgelser på den enkelte probe i stedet for på analyseniveau, registrering af materialer 
for samme indgreb som flere rekvisitioner og manglende registrering af makroglas, hvis 
man har makroblokke. Hvis vi udfører immun eller molekylærundersøgelser på en prøve fra 
tidligere år anbefales det at oprette et specialnummer, så undersøgelsen kan tælle point i 
det rigtige år. 
Der udspandt sig en længere diskussion af værdien af at bruge point. Pointene er ikke den 
evige sandhed, men det bedste vi pt. har til at måle produktionen. Point er rigtig gode til at 
sammenligne produktionen år for år på den samme afdeling. Da afdelingerne bliver mere 
og mere forskellige, er de måske mindre egnede til at sammenligne afdelingerne med hin-
anden. Hvis der er større ændringer i arbejdsgange, kan der udføres mini-tidsstudier for at 
rette op på point. Det kan blive aktuelt med immun: øget automatisering, anvendelse af 
cocktail og den nye TMA teknik. 
Det blev også diskuteret om man i stedet for point skulle bruge et DRG lignende system 
med pris per undersøgelsestype. Der er fordele og ulemper ved begge metoder. 
Husk også at der DPO-skemaerne, som direkte giver antal medarbejdere afhængig af pro-
duktion. 
Konklusion 
Jette vil kontakte de enkelte afdelinger vedrørende specifikke områder. 
Der opfordres til at indberette som foreskrevet af fællesindholdet, så pointene kan blive så 
nøjagtige som muligt. 
Afdelingerne opfordres til at sende besked til Beth, hvis de mener der er områder, hvor der 
bør udføres mini-tidsstudier.  
 
Søgninger til forskningsprojekter  
Der er udsendt oversigt fra Patobanken og fra Statens Seruminstitut. Begge kan foretage 
søgningerne. Beth har haft møde med ssi og det er aftalt, at Patobanken foretager søgnin-
gerne, hvis det er nødvendig med rådgivning vedr. SNOMED koder og ssi foretager søgnin-
gerne, hvis der skal samkøres med andre registre. 
Konklusion. 
Patobanken og ssi orienterer gensidigt hinanden. Margit sørger for at udtrækket vedr. pro-
jekter fra ssi kommer til at ligne det fra Patobanken.  
 
Andet 
Den nationale biobank på ssi ønsker at samle alle biobanks oplysninger fra flere kilder ét 
sted. De er ved at udarbejde et søgemodul åbent for alle. For Patobanken vedkommende 
har Beth ved et møde med ssi foreslået, at det skal være muligt at søge på alle topografi-
koder og de overordnede morfologikoder. Resultatet gives som et antal. Det blev diskuteret 
om man også skulle kunne søge på undersøgende afdeling. Vera forslog resultatsiden udvi-
det med link til Patobankens hjemmeside.  
Konklusion 
Vi ønsker som aftalt alle topografikoder og de overordnede morfologikoder, ikke afdelinger. 
Beth kontakter ssi og beder dem anføre link til Patobankens hjemmeside på resultatsiden. 
 
Information fra informatikudvalget v. Dorte Linnemann 
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Der arbejdes på at få rettet koder og kodetekster med fx hø og ve koder ved alle parrede 
organer, danske diagnoser, hvor dette er muligt, osv. Det er Dortes sidste dag som for-
mand for informatikudvalget og hun takkes for samarbejdet. 
Der er landsdækkende kodevejledninger. Hvis der er problemer tilrådes henvendelse til in-
formatikudvalget. 
 
Tilbagemelding fra arbejdsgrupper 
Cyres v. Hans Svanholm: 
Cyres arbejdsgruppen har brugt tiden siden sidst til fejlretning og opdatering bl.a. af kvali-
tetsprogrammer for smear og mamma. Disse er nu klar til brug (tilføjelse fra Beth: Husk at 
køre fejllister før brug ellers fungerede programmerne ikke optimalt). Desuden er der ud-
viklet en søgning til svartider, som viser kurver over tid. Svartidssøgning opgør for hverda-
ge. Vi kan kun se egne data. I ”Parametre” kan sættes fx materialetype, prioritet, team, 
forskellige SNOMED koder osv. Afdelingsledelserne eller få medarbejdere kan sætte antal 
dage for svartidsgaranti. Disse kan ændres for den individuelle søgning.  
Cyresgruppen efterlyser nye områder. 
Konklusion 
Næste område til kvalitetsprogrammer aftales til prostata, hvorefter følger gastro, idet der 
skal indføres screening for tarmkræft 

  
Indkaldemodul v.Beth, da Birgit Meiniche ikke var tilstede 
Referat fra arbejdsgruppen var udsendt. Der er 11 ønsker til nyudvikling. De fem første er 
inden for serviceaftalen og CGI vil sørge for disse. Seks opgaver skal CGI have betaling for: 
Ikoner på forsiden af indkaldemodulet, mindre ændringer i framelding, brugervenlighed i 
forhold til opsætning af breve, deltagerprocent og dækningsgrad i forhold til ydernummer, 
skabeloner til invitation til plus 60 år til HPV-screening (invitation og genindkaldelse). Der-
til ønsker Hans tilføjet tilpasninger i patologisystemet ved screening plus 60 år. 
Konklusion 
Beth vil bede CGI komme med tilbud på de tre første samlet, ét tilbud på skabelondelen og 
ét på tilpasning i patologisystemet. Hans viderebringer ønsket om dækningsgrad og delta-
gerprocent per ydernummer overgives til styregruppen for livmoderhalsscreening.   
 
Hjemmesiden v. Dorte Linnemann 
Ny hjemmeside er på trapperne. På forsiden vil der være information til patolog og til for-
sker og SNOMED søgning. Desuden menupunkterne: ansøgning om data, SNOMED, Cyres, 
organisation og om Patobanken.   
SNOMED delen vil blive opbygget elektronisk, som vi kender det fra den ”Gule bog”, idet 
alle koder vil være indexeret. 
Cyres. Her vil være en vejledning i hvordan man søger samt nærmere beskrivelse af hvor-
dan kvalitetssøgningerne er opbygget. 
 
15.15 – 16.00 Molekylærtidsstudium og opdatering af fællesindholdet v. Beth 
Bjerregaard  
Molekylærtidsstudiet blev udført i 2011 på patologiafdelingerne i Herlev, Odense og Rigs-
hospitalet. De blev udført, da der var ikke nok oplysninger vedr. dette område i de tidsstu-
dier, så lå til grund for det opdaterede fællesindhold fra 2011. Tabel 9 viser resultatet af 
molekylærtidsstudierne og herudfra er der udarbejdet forslag til ændring af fællesindhol-
det. Det hele har inden dette møde været gennemgået og accepteret af de deltagende af-
delinger.  
Martin: Arbejdsformerne er meget forskellige på enkelte afdelinger, specielt for forbrug af 
lægetimer. Beth: Man skal se pointene som en samlet pointtildeling for hele afdelingen. 
Der er især for molekylærområdet stor forskel på de enkelte afdelinger, hvem der udfører 
opgaverne: Læger, molekylærbiologer (tæller under bioanalytikere) eller bioanalytikere. 
Hans: Husk point går kun på lønninger og ikke øvrigt resurseforbrug, hvilket er vigtigt at 
vide især ved molekylærundersøgelser, hvor driftsudgifterne kan være meget store. 
Konklusion 
Fremstilling af TMA blok (point per stanse) gives for bioanalytikere flere point (fra 6 til 15). 
PCR registreres per analyse fx KRAS eller BRAF og der indføres tre forskellige registreringer 
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afhængig af analysemetoden. Immun-flow tæller per immunfarvning og gives mindre antal 
point for bioanalytikere(fra 7 til 5). Kromosomanalyse tælles per glas i stedet for per ana-
lyse og point reduceres for læge fra 13 til 3 og for bioanalytikere fra 205 til 51. Beth beder 
CGI om tilbud for tilretningen. 
 
16.00 – 16.30 Aktivitet i Patobanken v. Beth Bjerregaard 
TMA (Tissue Micro Array) modul ved Beth Bjerregaard  
Tilretning af patologisystemet til at kunne håndtere indførsel af TMA teknik til FISH og im-
mun blev diskuteret på sidste møde. Det blev vedtaget, at Patobanken finansierede et ba-
sismodul og der så blev en tilslutningsafgift. Det blev besluttet sidst, at Beth skulle under-
søge, hvilke afdelinger, der var interesserede i 2013. Der er på nuværende tidspunkt til-
slutning fra Herlev, Rigshospitalet og Næstved/Slagelse, som har tre forskellige TMA ma-
skiner og tre forskellige scannere. CGI er herefter kommet med et tilbud på kr. 400.000 for 
Patobanken og kr. 200.000 til hver af de tre afdelinger. Hvis der er yderligere afdelinger, 
der ønsker at komme med vil CGI give tilbud til de enkelte afdelinger.  
I forbindelse med TMA projektet, men også på andre områder, er der behov for at gemme 
billeder elektronisk. Det diskuteres om det skal være en serverløsning i Patobanksregi eller 
en løsning for hver af de fem regioner.  
Konklusion 
Tilbuddet fra CGI til Patobanken vedr. TMA accepteres 
Vedr. en serverløsning til indscannede billeder, arbejder vi på at finde regionale løsninger. 
Det vil senere være muligt at få adgang til servere i andre regioner. 
 
Indberetning til de kliniske databaser 
Problemet med levering af data til de kliniske databaser er stadig ikke løst. De kliniske da-
tabaser huses af kompetencecentrene. Nogle bruger den Cyresløsning, som er designet til 
formålet, andre får data via enten Patobankens sekretariat eller Statens Seruminstitut og 
nogle kompetencecentre arbejder stadig på at få en kopi af Patobanksdata. Hvad enten der 
vælges den ene eller den anden løsning er de kliniske databaser afhængig af, at der kodes 
korrekt. Hvis de kliniske databaser kunne basere patologidata alene på grundlag af koder, 
kunne der også være den fordel for patologerne, at de kunne undgå at udfylde database-
skemaer. 
I regi af Dansk Colorektal Databasen i samarbejde med kompetencecentrene og Danske 
Regioner, er der arbejdet på at udvikle et standardmodul. CGI har givet et tilbud på kr. 
600.000. En mulighed er en deling af dette beløb med kr. 200.000 til Patobanken, kr. 
200.000 til Danske Regioner (De kliniske databaser) og kr. 200.000 til Screeningspro-
grammet for tarmkræft (som kan være interesserede i forbindelse med monitorering af 
programmet).  
Konklusion 
Der er accept til projektet og Beth undersøger hvor langt man er kommet med finansiering 
fra de andre kilder. 
 
Opdateringer af fællesindholdet 
Se punktet vedr. tidsstudiet. I henhold til resultaterne fra molekylærtidsstudiet er det nød-
vendig med en opdatering af fællesindholdet. 
Konklusion 
Beth kontakter CGI og får et tilbud 
 
Tilretning af indkaldemodulet i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier for screening 
for livmoderhalskræft 
Se punktet vedr. tilbagemelding fra arbejdsgrupper 
Konklusion 
Beth kontakter CGI og får et tilbud 
 
Samlet konklusion 
Det er både billigere og mere hensigtsmæssigt, at Patobanken støtter større udviklingspro-
jekter vedr. registrering af patologidata. Afdelingerne er blevet mere og mere forskellige, 
ikke alle har screeningsprogrammer og ikke alle har molekylærpatologi. Der var dog enig-
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hed om at Patobanken støtter større udviklingsprojekter, i takt med, at der er økonomi 
dertil.  
Regnskab for 2012 og budget 2013 visser, at der formentlig er økonomi til alle de fire øn-
skede projekter. Rækkefølgen må afhænge af kapaciteten i CGI. 
 
16.30 – 16.45 Regnskab 2012  
 
Der er et overskud på ca. 700.000, hvilket skyldes mindre forbrug til projekter i de forrige 
år, at vi ikke har skullet betale administrationsgebyr til Herlev Sygehus og at vi har en ind-
tægt fra søgninger til forskningsprojekter. Det besluttes at overskuddet anvendes til de øn-
skede projekter. 
Konklusion 
Regnskab godkendtes. 
 
16.45 – 16.50 Nyt møde  
 

7.okt 2013 kl. 10.30-14.30. Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital. 
 
16.50 – 17.00 Eventuelt 

 
Vera: Hvad med udviklingsønsker fra de enkelte afdelinger. Beth: Den bedste arbejdsgang er 
1) En diskussion regionalt, 2) Ønsket håndteres i den nye kontaktbrugergruppe i CGI regi, 3) 
En beskrivelse og tilbud fra CGI og 4) herefter enten finansiering regionalt eller fremlæggelse 
på et Patobanksmøde. Dette nok mest for større projekter, hvor en medfinansiering fra Pato-
banken vil være hensigtsmæssig.  
 
Beth: Husk at medlemmer af repræsentantskabet repræsenterer de enkelte patologiafdelin-
ger. Det er således vigtigt inden mødet at høre om der er punkter, som skal medbringes til 
mødet og efter mødet at orientere på afdelingen om mødet evt. gøre referatet tilgængelig for 
alle.  
  
 


