
Den 28. november 2016 

Møde i DPAS´ informatikudvalg d. 4. november 11-15.30, Patologiafdelingen, Herlev Hospital.  
Mødedeltagere: Peter Ingeholm, Rikke Hagemann, Dorte Linnemann (indtil 12:15), Anne-Vibeke Lænkholm 
Afbud: Gitte Hedegaard Jensen 
Referent: Anne-Vibeke Lænkholm 
Gæst til pkt. 1c: Louise Klarskov 
 

1. Opfølgning fra sidste møde 
a. Der er udarbejdet skema som skal anvendes i forbindelse med kodeønsker og lignende.  

Skemaet lægges på Patobankens hjemmeside.  
b. Der blev afholdt møde med Sundhedsdatastyrelsen (SDS) d. 29 september. Formålet hermed 

var som tidligere at undersøge mulighed for økonomisk frikøb af kodeansvarlig patolog til 
det stadigt mere omfattende kodningsarbejde. Der er på nuværende tidspunkt ikke 
finansiering hertil. AVL retter henvendelse til SDS igen. Opfølgning pr. 28 november 2016: 
Desværre har SDS fortsat ingen ressourcer til rådighed og mulighed for at ansøge Danske 
Regioner om midler vil blive undersøgt. Der er opbakning hertil fra DPAS bestyrelse. 

c. Status – molekylærpatologisk kodestruktur. 
UMP (LK) har godkendt den molekylærpatologiske kodestruktur. Dorte har tilbudt at teste 
systemet ved at afprøve strukturen på NRAS/KRAS.  
 

2. Status kodeopdatering og oprettelsen af nye koder samt kodevejledninger. 
a. Arbejdsfil vedr. næste kodningsopdatering pr. 1. januar 2017 blev gennemgået. Det er, af 

hensyn til korrekt datafangst fra de kliniske databaser, besluttet at tilbagerulle de 
nyoprettede koder (pr. 23 september) for 6 sæt af pelvine lymfeknuder (T08601/A, 
T08602/B, T08621/A og T08622/B samt T08631/A og T08632/B).  
 

3. Orientering fra møde i Patologidatabasens repræsentantskab  
a. (punktet udgik) 

 
4. Forberedelse af årsberetning 

a. Mulige punktet til årsberetningen blev diskuteret. RHHM fremlægger til DPAS’ Årsmøde i 
AVL’s fravær 
 

5. Nye medlemmer til Informatikudvalget 
a. DPAS bestyrelse kontaktes med henblik på rekruttering af udvalgsmedlem som erstatning 

for Peter Ingeholm, der falder for tidsgrænsen. Derudover skal der vælges en yderligere 
repræsentant efter vedtægtsændring til den kommende DPAS generalforsamling. 
AVL kontakter bestyrelsen. 

 

6. Evt.: MEDCOM  
a.  Informatikudvalget har modtaget henvendelse fra Martin Bak, Patobankens repræsentant i 

MEDCOM vedr. Webreq svarmodulet. 
Der er ønske om handlingsvejledende pilemarkeringer af patoSNOMED koderne med henblik 
på at lette overskueligheden for de praktiserende læger. Er ved tidligere lejlighed behandlet 
i informatikudvalget som fortsat er af den mening at det ikke er hensigtsmæssigt at tilføje 
pilemarkeringer i den danske SNOMED klassifikation og som ekstra variabel i SDS filerne.   
Patobank har farvemarkering af patologisvar (præmalign/malign) og det foreslås at 
MEDCOM kontakter Patobank med henblik på at undersøge mulighed for at kopiere det 
system. 

 



Den 28. november 2016 

7. Næste mødedato 
a. Den 27 januar 2017 kl. 11-15.30, Patologiafdelingen, Herlev Hospital 

 
 

Mvh 
Anne-Vibeke 


