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Aktuelle medlemmer af Udvalget: 
 

• Dorte Linnemann, Herlev 
• Astrid Petersen, Ålborg 
• Gunvor Iben Madsen 
• Martin Bak, Odense 
• Birthe Mørck Thomsen, Bispebjerg Hospital 

 
 
Udvalget har afholdt 2 møder 2008     
 
Der har  som vanligt været en del henvendelser med ønsker om nye- og ændrede SNOMED-koder, 
herunder en del moderator-koder. Kodeforslag indsamles af Dorte Linnemann, som er Udvalgets 
kontaktperson i SNOMED-henseende og drøftes i IT-Udvalget. Godkendte forslag medtages 
løbende i de halvårlige opdateringerne fra Sundhedsstyrelsen. SNOMED-koderne er senest 
opdateret ved Årsskiftet. 
 
Sundhedsstyrelsen har for nyligt tilbudt at finansiere et genoptryk af den Gule Kodebog, men 
Udvalget har besluttet at takke nej til dette tilbud, idet udviklingen efter Udvalgets opfattelse er 
løbet fra papirudgaven, idet der både er on-line adgang til SNOMED via PatoBanks hjemmeside og 
via DSPAC´s hjemmeside, hvor SNOMED koderne jævnligt opdateres i modsætning til 
papirudgaven. 
 
Udvalget vil fortsætte arbejdet med at lægge kode-foreskrifter/anbefalinger ind i SNOMED for 
hvert enkelt cancer-gruppe, således at man sikrer at alle database-relevante oplysninger er 
inkluderede i udtræk fra PatoBanken, såfremt de er kodificérbare.  
Herunder skal især gøres opmærksom på den nye klassifikation og kodeforskrifter for neoplastiske 
blærelæsioner gældende fra 1. Januar 2009 og de nye retningslinier for kodning af lungecancer. 
 
Herudover vil  repræsentanter for IT-Udvalget deltage i udarbejdelse af den nye version af 
”Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser” (Den Orange 
Betænkning), et arbejde som afventer resultatet af de sidste tidsstudier. 
 
Patolinket er nu klar til at tage i brug. Patologer som samarbejder med ejere af elektroniske 
databaser, som indeholder patologidata-sæt, som ikke er kodificérbare, bedes  henvende sig til 
Birthe Mørck Thomsen, således at man kan undersøge mulighederne for adgangsforhold/logon og 
få et overblik over relevante trigger-koder. Disse vil herefter kunne inkluderes i kommende 
opdateringer fra Logica. 
 
Pakke-forløb: I 2008 har man indført begrebet Pakke-forløb som selvstændig prioritet i forbindelse 
med svartidsgarantierne.for en række cancertyper. Prioriteten er oprettet både i Patologisystemet og 
i MedCom. 
Der foreligger intet nyt vedrørende de i forrige års beretning nævnte tiltag til indførelse af 
SNOMED-CT (Clinical Terms).  
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