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Referat fra 30. møde i Patologidatabankens repræsentantskab 
31. marts 2014 klokken 10.30 – 14.30 

 

Mødested: Biblioteket, Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital 

Medlemmer af repræsentantskabet 
Astrid Petersen (Aalborg) 
Beth Bjerregaard (Herlev) 
Birgit Meinicke (Roskilde) 
Carsten Rygaard (Hvidovre) 
Gorm Søndergaard (Viborg) 
Hans Svanholm (Randers) 
Inger Stamp (Næstved/Slagelse) 
Jacob B. Hansen (Sønderborg) 
Morten Johansen (Hjørring) 
Martin Bak (Odense) 
Niels Korsgaard (Esbjerg) 
Rikke H. Hagemann-Madsen (Vejle) 
Steen Jensen (Holstebro) 
Torben Steiniche (Århus) 
Vera Timmermans (Rigshospitalet) 
Jette Jørgensen (Sekretariatet) 
Brian Bodholdt (IMT) 
Milan Faiber for Maja Milter (SST) 
Margit Rasted (SST) 
Ivan Brandslund (DR) 
 
Gæster 
Maj-Britt Nordahl Andersen (Hvidovre) 
Peter Ingeholm (Herlev) 
 
Afbud 
Astrid Petersen (Aalborg) 
Birgit Meinicke (Roskilde) 
Gorm Søndergaard (Viborg) 
Morten Johansen (Hjørring) 
Steen Jensen Holstebro) 
Torben Steiniche Århus) 
Ivan Brandslund (DR) 
 
 
Referent 
Jette Jørgensen 

 

10.30 – 10.40 Godkendelse af referat fra 29. møde (bilag: referat fra 29. møde) 

Beth er ikke gået videre med punktet vedr. nye SnoMed koder til molekylærmodulet, da der stadig er 
mange problemer vedr. molekylærmodulet. CGI indkalder et møde vedr. molekylærmodul og alle 
interesserede afdelinger kan sende repræsentanter. Mødet bliver formentlig efter sommerferien. 
 
Referat godkendt. 
 

10.40 – 11.15 Orientering om drift af Patobanken 

IMT orientering v. Brian Bodholdt  

Patobanken er inde i god og stabil periode.  

 

Vedr. opdatering af patobank torsdag den 27. marts. 
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Er beskeden, som er sendt rundt til de enkelte IT-afdelingerne nået rundt til Patologiafdelinger 

– ingen har fået beskeden? 

Heller ingen pop-up i RegionH med besked om ”opdatering af CGI og PatoBank”. Brian tager 

spørgsmålet med hjem. 

 

Nye server til PatoBank og Cyres: 

Hvad er status på dette? Brian følger op og melder tilbage. Især om ny server til Cyres er en 

del af planen. 

 

Ny aftale mellem PatoBanken og CGI for 2015 skal forhandles på plads i løbet af efteråret. 

 

Nye aftaler med CGI skal forhandles på plads 

 

Konklusion: 

Brian Bodholdt melder tilbage omkring nye servere til PatoBank og Cyres. 

 

Sekretariat orientering v. Jette Jørgensen 

 Almen orientering 

Udsendelse af opfølgningbreve kører stille og roligt. 

 

Konklusion: 

Indkalde-/svargruppen undersøger, om vi kan sende opfølgningsbrevene direkte til de kliniske 

afdelinger. 

  

Søgninger 2013 (bilag fra sekretariatet og fra ssi) 

Hovedansøgeren skal være en patolog før en søgning er gratis i Patobanken. Mindste pris er 

3.000 kr. Pris ud over 3 timer er kr. 1.000 per time. 

 

Håndtering af slettede rekvisitioner i de lokale patologisystemer og i Patobanken 

Vi anbefaler, at ingen afdelinger genanvender nummeret ved ”annullerede rekvisitioner”.  

 

Konklusion: 

Jette tager kontakt til CGI og omkring ”annullerede rekvistioner”, så det på landsplan ikke 

bliver muligt at genanvende rekvisitionnumre i CGI. 

Efterfølgende har CGI meddelt, at det kan de nemt håndtere. Det bliver fra 1. maj 2014. Beth 

skriver rundt til afdelingerne 

 

Ændring af diagnoser hvordan håndteres det i de lokale patologisystemer og i 

Patobanken v. Inger Stamp 

 

Konklusion: 

Vi skal kunne slette maligne diagnoser men skal dokumentere siden hen, at den aktuelle kode 

har været sat på. Beth tager kontakt til CGI omkring håndtering af dette problem. 

 

Informatikudvalget går videre vedr. problemstillingen med koden ”Obs pro” ved alle diagnoser 

vedr. karcinom. Kan vi bruge sidste ciffer 5 i stedet for OBS pro ved usikre maligne diagnoser. 

 

CGI har udarbejdet et løsningsforslag vedr. fritekst og Beth samler op på det og melder tilbage 

til gruppen. 

 

11.05 – 11.15 MEDCOM-projekt: tilbagesvar på parakliniske undersøgelser v. Martin 

Bak 

De praktiserende læger har problemer med deres patienter, som ikke følger deres aftale. 

Derfor vil de praktiserende læger gerne have en kvitteringskrivelse, når vi modtager 

(registrerer) rekvisitioner fra praksis. 

Styregruppen fra Medcom skal ind over denne problemstilling, da det er en stor udfordring 

både programmering og økonomisk. 
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Vi ønsker EDI-kommunikation med praksis. Martin tager punktet med til Medcom-mødet.  

 

Konklusion: 

Martin går videre med kvitteringsskrivelse og EDI-kommunikation med praksis (forespørgelse 

fra praksis, problem ved prøvemodtagelse og forsinkelse af svar). 

  

11.15 – 12.00 Tilbagemelding fra arbejdsgrupper 

Cyres v. Hans Svanholm 

 

Kvalitetssikring mamma og smear er på plads.  

 

Nye kvalitetsprogrammer vedr. prostata og tarm påbegyndes på næste møde i september. 

 

Cyres gruppen har defineret standard svartider, som kan ses på Cyres under ”procent –

besvaret totalt”. 

 

 

Indkalde-/svarmodul v. MajBritt Nordahl Andersen 

   

Nyt kommissorium (bilag) 

Kommissorium er udvidet, så det både omhandler indkaldelse og svar.  

Hans orienterer: måske skal der indkaldes flere, idet kvinder over 65 år, skal have tilbud om 

ny undersøgelse pga. de ”ufrivillige” frameldelte. 

   

Kategorisering af cervixcytologiske prøver (bilag) 

Nyt modul omkring til håndtering cervixcytologiske prøver, hvor der er oprettet 4 nye 

underkategorier med hver sin prøvetype, som CGI sætter automatiske på ved registrering.  

Alle bedes tjekke om alle ”standardkoder er med” se side 7 i dokumentet ”Kategorisering af 

cervix-cytologiske prøver og meld evt. tilbage til Hans Svanholm.  

Arbejdsgruppen skal være enige om, hvilke koder, der skal anvendes på landsplan. 

Hvidovre er klar til at gå i produktion med modulet, når det er testet. Om ca. 1 måned 

forventer Hvidovre at gå i gang med modulet. 

 

 Brev til repræsentantskabet (bilag) 

Gruppen følger som vidt Sundhedsstyrelsen anbefalinger til ” svar til kvinder”, så kvinder kan 

modtage deres breve via E-boks. 

 

Konklusion:  

Løsningen skal løses så vidt muligt centralt (CGI). Beth undersøger ved henvendelse til DR 

mulighederne for løsning.  

 

Hjemmeside v. Beth Bjerregaard 

 

Fremover bliver ansøgninger til dataudtræk fra PatoBanken ikke længere sendt elektronisk, da 

det ikke fungerede ordentligt.  

 

Der blev ved sidste møde fremsat ønske om at dagsorden og referater for møderne i 

repræsentantskabet skulle kunne ses på Hjemmesiden. Beth foreslår, at det i stedet bliver på 

DPAS hjemmeside, så andre end medlemmer af repræsentantskabet kan se dem. 

 

Konklusion: 

Beth kontakter DPAS. Efterfølgende har Karsten Nielsen meldt tilbage, at det synes han var en 

rigtig god ide. DPAS vil gå videre med at oprette funktionaliteten. 

 

12.00 – 12.30 Frokost 
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12.30 – 12.45 Information fra informatikudvalget v. Peter Ingeholm 

Informatikudvalget har oprettet en elektronisk kodebog ved at sætte ”tag” på alle Snomed 

koder, så når man går ind i f.eks. mamma ses de koder, hvor man har sat ”tag” svarende til 

mamma. Alle nye koder får også en ”tag” på.  

 

Nye kodevejledninger er på vej. 

 

Peter Ingeholm er ved at udarbejde en vejledning til kodepraksis. 

 

Der er mange nye SnoMed koder på vej og mange har ændret navn, så T-koder nu har danske 

navne. Efterfølgende gennemgås M-koder. 

 

Ny formular på vej til ønske om nye SnoMed koder. Den bliver lagt på Patobankens 

hjemmeside. 

 

12.45 – 13.15 Opdatering af patologisystemet 

 Alment v. Jette Jørgensen 

Alle ændringer generelt og vedr. talegenkendelsen gennemgås. 

 

 Opdatering af fællesindholdet v. Beth Bjerregaard (bilag) 

I stedet for kun en PCR undersøgelse, er der nu afhængig af ressourceforbrug mulighed for at 

placere PCR undersøgelser i 4 forskellige kategorier. De nye point til PCR-undersøgelser og 

FISH undersøgelser træder i kraft den 1. maj 2014.  

 

Martin Bak har sendt nye forslag til point for flow-undersøgelser til Beth Bjerregaard. CGI kan 

nemt ændrer selv pointene for flow i Cyres. Det nye for flow er for bioanalytikere ændres fra 7 

(5 i den nuværende opdatering) til 2 og for læger fra 3 til 1. 

 

Konklusion 

Beth Bjerregaard beder CGI ændre pointene for flow i Cyres 

Beth skriver ud til afdelingerne for at fortælle hvordan de får ændret for PCR. 

 

 Promptspørgsmål og regler v. Peter Ingeholm (bilag) 

Polypmodul er ved at blive færdigudviklet af Peter Ingeholm og CGI. Det skal bruges til en 

standardisering af kliniske oplysninger og SnoMed kodning for tarmpolypper. Til 

webskabelonen er der nu mulighed for at sætte promptspørgsmål på ved valg af bestemte 

prøvetyper. Det er en generisk model, som kan anvendes inden for andre områder. 

Man kan selv vælge om de skal være obligatoriske. 

SnoMed koder bliver klassifikationsbaseret ved regler. 

Modulet bliver tilgængeligt for hele landet, når man får version 3.7.1 

 

 TMA modul v. Beth Bjerregaard 

Vi tester stadig på TMA-modulet. Det er i øjeblikket Herlev, RH og Slagelse som har købt 

modulet. Det koster kr. 200.000 pr afdeling. 

 
13.15 – 13.55 Nye projekter og andet 
 Vantage rapporteringsmodul v. Niels Korsgaard 

Niels Korsgaard gennemgår Vantage, som er et BI-program til at datalogge prøvernes gang 

gennem laboratoriet og kan bruges til fejlfinding, produktionsopgørelse ect. 

 

Konklusion 

Skal vi afholde et møde med Roche og få deres system demonstreret? 

 

 

 Pakkerens arbejdsplads v. Beth Bjerregaard 
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Herlev skal i gang med at afprøve nyt instrument fra Ax-lab, hvor der tages billede af de små 

biopsier i stedet for beskrivelse, så man kan være en person i stedet for 2 ved pakning af 

simple.  

 

Konklusion 

Tages med på mødet med CGI, hvor det samtidig diskuteres om vi også skal have en 

modtagerens arbejdsplads 

 

 Edifact meddelelser fra praksis til patolog v. Beth Bjerregaard 

Se tidligere, Martin Bak tager punktet med til Medcom. 

 

 Talegenkendelse i molekylærmodulet og i supplerende v. Beth  

Se tidligere, tages med til mødet med CGI 

  
Rapporteringsmodul v. Maj-Britt Nordahl Andersen eller Beth Bjerregaard (bilag) 

CGI har givet et tilbud til Region Hovedstadens patologiafdelinger vedrørende et BI-rapporterings modul 
efter næsten de samme principper som Vantage. 
 
Systemet er ikke ment som en erstatning til Cyres, som er rigtig godt til kvalitetssikring, statistikker over 
produktion og udregning af svartider. I Cyres håndteres dog kun besvarede prøver. Vi har brug for et 

system til daglig produktionsopgørelser fx hvor mange blokke kan vi inden for de næste timer forvente, 
der er parate til skæring. 
 
Konklusion 
Hvordan kommer vi videre? Der blev ikke konkluderet noget på mødet. 
 

Andre ønsker 

Maj-Britt tager kontakt til CGI vedr. kodning af cervixcytologiske prøver 

 

13.55 – 14.05 Regnskab 2013 v. Beth Bjerregaard  (bilag) 

Vi har ikke modtaget penge fra Danske regioner i 2013 og 2014, så når vi har modtaget dem, 

så har vi et pænt beløb til nye udviklingsprojekter. 

 

14.05 – 14.15 Nyt møde 

29. september.  

 

14.15 – 14.30 Eventuelt 

Beth Bjerregaard fratræder 1. januar 2015 og stillingen bliver af DPAS slået op i august. 
Repræsentantskabet skal så herefter på mødet den 29. september tage stilling til ansøgerne, som bliver 
inviteret til at præsentere sig selv til mødet. 


