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Referat fra 29. møde i Patologidatabankens repræsentantskab 
7. oktober 2013 klokken 10.30 – 14.30 

 

Mødested: Biblioteket, Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital 

 

Deltagere 

Beth Bjerregaard (Herlev) 

Carsten Rygaard (Hvidovre) 

Gunvor Madsen (Vejle) 

Hans Svanholm (Randers) 

Tove Aagesen (Næstved/Slagelse) suppleant for Inger Stamp 

Martin Bak (Odense) 

Niels Korsgaard (Esbjerg) 

Steen Jensen (Holstebro) 

Vera Timmermans (Rigshospitalet) 

Jette Jørgensen (Sekretariatet) 

Brian Bodholdt (IMT) 

Margit Rasted (SSI) 

Milan Fajber (SSI) 

 

Afbud 

Astrid Petersen (Aalborg) 

Birgit Meinicke (Roskilde) 

Christian Ladefoged (Sønderborg) 

Gorm Søndergaard (Viborg) 

Ivan Brandslund (DR) 

Morten Johansen (Hjørring) 

Torben Steiniche (Århus)  

 

Referent 

Jette Jørgensen 

 

10.30 – 10.40 Godkendelse af referat fra 28. møde (bilag: referat fra 28. møde) 

 
Godkendt. Ingen kommentarer 
 

10.40 – 11.15 Orientering om drift af Patobanken 

IMT orientering v. Brian Bodholdt (bilag: Aftale vedr. drift) 

Serviceaftale er ikke overholdt. Der har været følgende områder 

Maj/Juni – to større nedbrud 

Problemer med Sundhedsdatanettet 

Manglende overvågning 

Manglende kommunikation 

Manglende opdatering af klassifikationen specielt ydernumre – er ikke opdateret i 

PatoBanken siden ferbuar. 

 

Der er kommet ny organisation i IMT, RegionH og der er håb om, at det hjælper. Der er taget 

fat på følgende tiltag.  

Interne procedurer er gennemgået og strammet op   

Driftsstatus meldes nu til driftsvagten i hver region 

Udskiftning af diske på Patobankserveren 

Opdatering af driftsaftalen til erstatning af den gamle, som er fra 2009. Den nye  

skal indeholde følgende punkter: 

 Formål og baggrund 

 Aftalens omfang 

 Opgave- og ansvarsfordeling 
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 Samarbejdsorganisation 

 Specifikation af driftsinfrastruktur 

 Servicemål 

 Kundens deltagelse 

 Overskridelse af servicemål 

 It-sikkerhed 

 Økonomi 

 Ikrafttrædelse, varighed og opsigelse 

 Skal vi sætte denne proces i gang? 

 

SSI information ved Milan Faiber 

Seruminstitutten har nu en kopi af PatoBankens data. De 2 databaser er 100 % identiske. 

 

Konklusion 

Driftstatus meldes ud til driftsvagten i hver region. Beth Bjerregaard indhenter mailadresser på 

de personer, som også skal have besked ved nedbrud på PatoBanken. 

IMT sender besked til ovenstående ved nedbrud. 

Brian finder ud af, hvordan vi kan få opdateret klassifikationerne i PatoBanken løbende og evt. 

automatisk. 

IMT, RegionH sætter arbejdet i gang vedr. ny aftale omkring PatoBanken for perioden 2014-17 

Processen kører via mail med forretningsudvalget og aftalen tages med på næste møde i 

repræsentantskabet. Brian Bodholt vil for ”god ordens skyld” konsultere IMT´s jurister om den 

ny aftale inkl. regler om udbud. 

  

Sekretariat orientering v. Jette Jørgensen 

Almen orientering 

Der bliver ca. udført 2 dataudtræk om ugen.  

Der bliver udsendt opfølgningsbreve (screeningsprogrammet) hver den 1. i måneden ca. 1200 

EDI og ca. 60 PDF-filer. 

Hans forespørger, om vi ikke kan sende listerne elektronisk til rekvirenter uden EDI. I 

øjeblikket sendes de til Patologiafdelingerne, kan de sendes til de kliniske afdelinger. Begge 

problemstillinger beder vi indkaldearbejdsgruppen arbejde videre med.  

 

Konklusion 

Problematikker vedrørende opfølgningsbreve for screeningsprogrammet videregives til 

Patobankens indkaldegruppe 

 

CGI brugergruppemøde. Møde afholdt 25. september 

På dette møde blev Business Intelligence-aktiviteter demonstreret. Dette er et nyt program, 

som CGI er ved at udvikle og implementere. Programmet kan bruges til at følge produktionen 

på en patologiafdeling her og nu, således at man f.eks. kan søge frem, hvor mange blokke er 

der til skæring, hvor mange rekvisitioner er klar til mikroskopi osv.  

 

CGI Regionsbrugergruppe 

Der er nedsat en regionsbrugergruppe med en repræsentant fra hver RegionH + en 

repræsentant fra PatoBanken, som sammen med CGI skal udvikle og teste nye funktionaliter i 

Patologisystemet. 

Har man gode ideer, kan man enten henvende sig til CGI eller repræsentanten fra ens Region. 

 

11.15 – 12.00 Tilbagemelding fra arbejdsgrupper 

Cyres v. Hans Svanholm 

Rettelser i cyres er opdateret hen over sommeren. 

Ny søgning i Cyres: Procent besvaret – totalt. Vi skal blive enige om nationale standarder for 

svartider. Cyresgruppen tager beslutningen. Man kan altid ændre og gemme søgningerne. 

Nu er mamma og smear kvalitetsmodulerne opdateret og husk altid at starte med fejllisterne 

og få rettet fejlene, før kvalitetssøgningerne udføres. 
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Der er kommet et nyt felt på fejllisterne, hvor man kan give Cyres besked om, at prøven er 

håndteret, således at prøven ikke kommer på fejllisten næste gang.  

Nye tiltag bliver kvalitetssikring af prostatabiopsier og derefter colonbiopsier, men udsat lidt, 

da mødet i november er aflyst. 

 

Indkaldemodul v. Birgit Meiniche 

Intet møde i indkaldemodulet siden sidste PatoBanksmøde. 

Hans Svanholm orienterer om, at det er behov for bedre udtræk fra indkaldelsesmodulet, især 

vedrørende frameldingsårsager. Der er en del kvinder, som i systemet står som ”frameldt” af 

WM fra perioden 1981-2006, men en stikprøve spørgeskemaundersøgelse fra Region Midt 

viser, at de ikke ved, at de er frameldt, og at de ønsker at deltage. 

 

Hjemmeside v. Beth Bjerregaard 

Der er problemer med firmaet, som skal lave den nye hjemmeside og i øjeblikket kan vi ikke 

komme i kontakt med firmaet. 

Vi må evt. finde et nyt firma og ”begynde forfra”. 

Beth gennemgår PatoBankens hjemmesides højre side vedr. SnoMed kode.  

Se endvidere Astrid Petersens notat omkring ”information fra informatikudvalget” 

Tilføjelse: Der er nu kontakt til firmaet og vi arbejder videre med hjemmesiden 

 

12.00 – 12.30 Frokost 

 

12.30 – 12.45 Brevsvar til kvinder med cervixcytologisk prøve – erfaringer fra Region 

Midt mhp. national løsning v. Hans Svanholm 

Svarbrev til kvinderne 

I Region Midtjylland kører et Ph.d. projekt, som undersøger effekten af at sende svarbrev til 

kvinderne. Der er udarbejdet 5 standardbreve og ca. halvdelen af kvinderne i regionen får svar 

direkte og resten via deres egen læge. 

Er der forskel på opfølgningen på de 2 grupper. Resultatet af det første år viser, at der er flere, 

der følger opfølgningen i den gruppe, som får svar direkte, men det er for tidligt at komme 

med en konklusion. 

Den Nationale Styregruppe for Livmoderhalskræftscreening (DKLS) skal tage stilling til 

”ordlyden af brevene”.  

Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe ”svardesign af breve til kvinder”. Der er forslag om, at 

Maj-Britt Andersen fra Region Hovedstaden skal være som formand for arbejdsgruppen og 

Region Midtjylland har tilbudt at de kan varetage sekretariatfunktionen.  

I WebReq er der gjort klar til, at man kan vælge til/fra, om kvinden selv vil have svar. 

Der skal være strenge koderegler, forudbestemte M-koder for smearundersøgelser iht. SST 

anbefalingerne før, at der kan sendes svar ud til prøvetager og dermed direkte til kvinden. 

 

Konklusion 

Den nedsatte arbejdsgruppe vedrørende svardesign af breve til kvinder hører under DKLS. 

Det er nationalt vedtaget, at kvinderne skal have svar, og efter at svargruppen er færdig, skal 

der indhentes tilbud fra CGI, som skal behandles i repræsentantskabet. 

 

Svarbrev til kvinderne i E-boks 

CGI har sendt et tilbud på håndtering af indkaldebreve. Det skal vel også gælde svarbreve. De 

enkelte regioner arbejder også med en E-boks løsning. 

 

Konklusion 

Vi følger udviklingen, men det er nok bedst, at de enkelte regioner finder en løsning, da der jo 

er mange andre områder end inden for smearscreeningen. 

 

Tilbud på håndtering og kategorisering af cervixcytologiske prøver ved Hans 

Svanholm 
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For at lette bioanalytikerne arbejde har CGI sendt et tilbud på at udarbejde et modul, som kan 

kategorisere prøverne ved modtagelse til cytologi alene, HPV alene og både cytologi og HPV. 

De vil være en kæmpe hjælp. 

Region Sjælland har en speciel aftale med CGI, idet der ikke betales for udvikling og derfor 

spørger Tove Aagesen, om de enkelte afdelinger får en ekstra regning? 

 

Konklusion 

Repræsentantskabet godkender tilbuddet. Hans gennemlæser en ekstra gang og sender 

besked til Beth, hvis der er noget som skal ændres. Frist 23. oktober. 

Beth undersøger, om alt er betalt ved dette tilbud, eller om der er en tilslutningsafgift. Er 

efterfølgende undersøgt, der kommer ingen ekstraregning. 

 

 

12.45 – 13.00 Information fra informatikudvalget v. Astrid Petersen 

Astrid er ikke til stede, men har sendt en skriftlig beretning. 

Vi er ved at lægge sidste hånd på det ambitiøse projekt modernisering af kodebogen. Den 

bliver fremover et dynamisk elektronisk dokument. Der bliver en opdeling nogenlunde som den 

nuværende suppleret med enkelte nye afsnit.  

Vi skal lige til at gå i gang med at gennemgå alle afsnit og lægge relevante koder ind i de 

respektive afsnit, se x-erne. Vi har opdelt afsnittene nogenlunde efter, hvad vi i IT-udvalget 

hver især har forstand på! Ved fremtidige opdateringer vil nye koder som en automatisk 

funktion blive sat ind i de respektive afsnit, ved at vi markerer i filerne over T-, M-, F-, P-, S- 

og Æ-koder, hvilke afsnit den nye kode skal ind i. 

Vi har gennemgået alle T-koder for manglende koder og suppleret alle parrede organer, så de 

har en højre og venstre udgave.  

Vi har ’fordansket’ kodeteksterne i vid udstrækning, men bibeholdt fx engelsk eller latin, hvor 

det forekommer mest passende fx ved brug af internationale klassifikationer, som er kendt og 

brugt af vores klinikere. En sprogkyndig sekretær gennemgår koderne sprogligt og 

grammatisk.   

Vi forventer (og håber og arbejder på), at vi er meget langt til opdateringen 1.1.14.  

Vera Pedersen efterlyser nye SnoMed koder til besvarelse Molekylær undersøgelser.  

 

Konklusion 

Beth Bjerregaard tager kontakt til informatikudvalget omkring oprettelse af nye SnoMed koder 

til ”Besvarelse af molekylære undersøgelser” 

 

13.00 – 13.15 Orientering projekt kvittering for svar i MEDCOM regi v. Martin Bak 

Diskussionen er nu startet omkring projekt ”kvittering for svar i MEDCOM regi” men man er 

langt fra mål. 

Der er flere meninger omkring denne sag, og de praktiserende læger er stærk uenige – nyt 

møde er planlagt. 

 

13.15 – 13.55 Aktivitet i Patobanken v. Beth Bjerregaard 

Opdatering af fællesindholdet (Bilag: Fordeling af molekylærundersøgelser) 

Milan skal opdatere bogen vedrørende fællesindholdet. Det gælder især inden for 

molekylærundersøgelser og er resultatet af tidsstudier i 2011 på Herlev, Odense og 

Rigshospitalet. Herlev har sendt nogle eksempler for kategorisering til de andre deltagende 

afdelinger.  

Tove forespørger vedr. dobbelt pyroseqventering – hvor hører den hjemme. Beth undersøger.  

Hvidovre mangler HC2 og PCR microarrayhybridicering. 

HC2 er tidligere opfattet som en ISH uden tælling  

PCR microarrayhybridicering – Beth vender denne metode med molekylærbiologerne 

 

Konklusion 

Beth undersøger med molekylærbiologerne omkring dobbelt pyrosseqventering og PCR 

microarayhybridecering.   
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TMA (Tissue Micro Array) 

Der arbejdes på højtryk på TMA løsningen og den er finansieret af PatoBanken,  

Herlev, Rigshospitalet og Slagelse. Vi regner med, at løsningen er klar til implementeringen 1. 

januar 2014. 

 

 

Moduler i forbindelse med start af tarmkræftscreening (Bilag: Tilbud fra CGI) 

PatoBanken har fået 970.000 som en ekstrabevillig fra danske regioner til tarmkræftscreening 

og cyres opdatering i forbindelse hermed. Det drejer sig om moduler til håndtering af 

tarmpolypper og modul til Indberetning til de kliniske databaser. 

Vi regner med, at polypmodulet er klar 1. marts, hvor tarmkræftscreening starter. 

 

Konklusion 

Eventuelle kommentarer til tilbuddene skal det sendes inden for ca. en uge til Beth 

Bjerregaard. Frist 23.10. 

 

Andre ønsker 

Funktion til håndtering af rettelser i besvarede rekvisitioner ved Tove Aagesen 

Enig om, at ønsket er relevant og behovet er stort.  

 

Konklusion 

Beth Bjerregaard sender forslaget til CGI og beder om et tilbud. 

 

Styringsredskab til præparatfordeling ved Vera Timmermans  

Vi kan gå i gang med at beskrive funktionalitet, så der evt. kan sendes en beskrivelse til CGI, 

så de kan komme med et tilbud. 

 

Konklusion 

Vera Timmermanns udarbejder materiale, som kan diskuteres på næste møde. 

 

Problemstillingen vedr. 2 personer har udført makroskopi. 

Kan løses ved at bruge ”rollefordeling” 

 

Diktatet er væk 

Problemet opstår, hvis der har været en ”netnedbrud”, idet man gemmer diktatet. 

 

Opdatering til Windows7 

Giver det problemer med CGI – nej, det regner vi ikke med.  

Der er muligvis en udfordring vedr. talegenkendelse. 

Kameraer på mikroskoper i Herlev kan ikke køre på Windows7, andre har måske samme 

udfordring 

 

13.55 – 14.05 Budget 2014 v. Beth Bjerregaard (Bilag: Udkast til budget 2014) 

Forslag til budget 2014 gennemgås af Beth Bjerregaard.  

Der er pengene til udvikling af nye ting. 

 

Konklusion 

Budgettet er godkendt uden kommentarer 

 

14.05 – 14.15 Nyt møde  

Mandag den 31. marts på BBH - konference 10.30-14.30 

 

14.15 – 14.30 Eventuelt 
Vi har haft en henvendelse fra Hollands PALGA (deres Patobank). De har været på besøg på Herlev. 
Der blev udvekslet erfaringer og PALGA fik demonstreret BioBank modulet og PatoBanken. 
 


