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1. Opfølgning fra sidste møde 

a. Informatikudvalgets ønske om at supplere udvalget med et ekstra medlem er blevet godt 

modtaget i DPAS bestyrelse. Det vil naturligvis medføre en vedtægtsændring som 

informatikudvalget vil anmode om bliver implementeret i forbindelse med DPAS 

generalforsamling til det kommende årsmøde. 

b. Forslag vedr. kodestruktur for molekylærpatologien er fremsendt til UMP. CGI og 

Sundhedsdatastyrelsen har siden sidste udvalgsmøde bekræftet at patologisystemet kan 

modtage de foreslåede nye akser (H, J, K, L). UMP kontaktes mhp. endelig konklusion. 

  

2. Oplæg fra sundhedsdatastyrelsen / assistance til opgaver  
Informatikudvalget har modtaget ny henvendelse fra Sundhedsdatastyrelsen vedr. aktuel mulighed 
for assistance til kodningsopgaver. Der er planlagt et fælles møde d. 29 september 2016 i 
Sundhedsdatastyrelsen. Forslag til dagsorden er fremsendt og på mødet vil Informatikudvalget bl. a. 
præsentere workflow forbundet med kodningsarbejdet. Fra informatikudvalget deltager Rikke, 
Dorte og Anne-Vibeke. 

 

3. MedCom/CGI – markering af patologisvar målrettet praksis. Udvalget har modtaget henvendelse 

fra CGI (Bjarne Andersen) på vegne af MedCoM vedr. igangværende projekt der omhandler rettidig 

håndtering af svar på parakliniske undersøgelser i privat praksis analogt med blodprøver der 

farvemarkeres i henhold til afvigelse fra normalt niveau. Dette indebærer for patologidelen et 

forslag om at alle udgående patologisvar til praksis markeres med en kode for: præmalign med 

[PM] og for malign med [MA]. Informatikudvalget ser mange udfordringer forbundet hermed, 

heriblandt hvordan man præcist definerer en præmalign tilstand? og hvordan vil man håndtere 

materiale som ikke vurderes som repræsentativt? Informatikudvalgets umiddelbare opfattelse er, 

at SNOMED kodningen som den er aktuelt ikke har mulighed for at opfylde en sådan 

beslutningsunderstøttende funktion. Udvalget vil kontakte Martin Bak som er DPAS repræsentant i 

MedCom med henblik på uddybende information. RH melder tilbage til CGI herefter. 

   

4. Oprettelse af nye koder. 

Der forventes kodeopdatering igen pr. 1 oktober. Udvalget forsøger indtil videre at fordele 

kodningsopgaverne indbyrdes, med Rikke som den samlende tovholder mht. kommunikation med 

sundhedsdatastyrelsen.  

 

5. Evt. 



Den 7. september 2016 

a. Det første medlemsmøde i den nationale TNM komité afholdes d. 6 december. kl. 13-16 i 

København. En ny version af TNM klassifikationen forventes ultimo dec. 2016/primo jan 

2017. Peter er formand for komiteen. 

b. DPAS bestyrelse har plan om oprettelse af et webhotel til blandt andet interne 

arbejdsdokumenter. Umiddelbart er informatikudvalget positiv indstillet overfor at kunne 

arbejde i regi deraf. 

 

c. Informatikudvalget har modtaget information om igangværende proces vedrørende 

forældres adgang til deres børns Sundhedsjournal, herunder laboratoriesvarportalen. Det 

planlægges at særlige sensitive svar filtreres fra i visningen. Umiddelbart vurderes det at 

denne opgave ligger udenfor Informatikudvalgets regi og at SNOMED kodning ikke dækker 

den ønskede funktionalitet. 

 

6. Næste mødedato: fredag d. 4 november kl. 11-15.30, konferencelokalet, Patologiafdelingen, Herlev 

Hospital 

 

 


