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Møde:  36. møde i Patobankens Repræsentantskab 

Dato:  27.02.2017 

Kl.: 10:30-14:30 

Sted: Konferencelokalet 4. sal, Patologiafdelingen, Rigshospitalet 

 

Deltagere:   

Dorte Linnemann (Herlev) 

Martin Bak (Odense) 

Steen Jensen (Holstebro/Viborg) 

Vera Timmermans (Rigshospitalet) 

 

Morten Axelsen (CIMT) 

Rikke Hagemann (Vejle og Informatikudvalget), suppleant for Marianne Waldstrøm og Anne-Vibeke Lænkholm 

Margit Rasted (Sundhedsdatastyrelsen) 

Milan Fajber (Sundhedsdatastyrelsen) 

 

Afbud: 

Astrid Petersen (Aalborg) 

Birgit Meinecke-Hansen Nørnberg (Region Sjælland) 

Ida Elisabeth Holm (Randers) 

Ivan Brandslund (DR) 

Jacob B. Hansen (Sønderborg) 

Lone Bojesen (Sekretariatet) 

Marianne Waldstrøm (Vejle) 

Morten Johansen (Hjørring) 

Niels Korsgaard (Esbjerg)   

Torben Steiniche (Århus) 

Trine Thorborg Lok (Hvidovre) 

 

Referent   

Dorte Linnemann  

10.30 – 10.40 Godkendelse af dagsorden 

og referat fra 35. møde (bilag) 

Godkendt 

10.40 – 10.50 Velkomst af nye medlem-

mer 

Fraværende 

10.50 – 11.05 Orientering om drift af Pa-

tobanken 

a. CIMT orientering v. Morten Axelsen  

 Almen orientering  

b. Sekretariat orientering v. Dorte Lin-

nemann 

 Almen orientering 

a. Driften kører uden store problemer.  

Der arbejdes på flytning af Patobankens server. Der vil blive oprettet 

krypterede FTP-forbindelser, så den ny EU-forordning om datasikkerhed 

overholdes. CIMT forsøger at gennemføre serverskiftet med en glidende 

ovegang, da alternativet er en lang nedetid på dage. 

 

b. Der er foretaget 24 udtræk fra Patobanken (Sundhedsdatastyrelsen 
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c. Sundhedsdatastyrelsen orientering v. 

Milan Faber 

har efterfølgende meddelt, at der er foretaget 38 udtræk fra Patologiregi-

stret). Oversigter over udtræk medsendes referatet. 

  

Brugergruppen for laboratoriesvarportalen vil gerne have en præsentati-

on af Patobanken på næstkommende møde i september.  

Privatmarkering kan ske på foranledning af borgere til systemforvaltere 

og patientvejledere. Borger og sundhedsfaglig kan ikke privatmarkere 

endnu. 

Forældres adgang til børns data projektet har været sat på standby, men 

er nu genoptaget med et krav fra Danske Regioners bestyrelse om at 

forældre skal have adgang uden ”filter” til deres børns data (under 15). 

Forsinkelsen på svar til borger ønskes helt fjernet. Dette vil få beskeden 

betydning for patologi, da den nuværende forsinkelse på 72 timer gælder 

fra rekvireringstidspunktet. 

 

Vi har forsøgt at lave en ansvarsfordeling ved indlæsning af opdaterede 

SNOMED koder, så det er klart, hvem der gør hvad. Systemadministrato-

rer opdaterer patologisystemerne lokalt. Lone opdaterer Patobanks 

hjemmeside. Morten eller Arne opdaterer Patobankens database. 

 

På forespørgsel fra Vera informeres om at formanden for Patobanken 

vælges for 4 år af repræsentantskabet efter opslag via DPAS. Det drøf-

tes om 4 år er for kort tid, da der bør være en vis kontinuitet og det er en 

kompleks opgave. Der foreslås en periode på 8 år, hvorefter det bør til-

stræbes at der sker udskiftning, hvis der kan findes en egnet kandidat.  

Kommissoriet for Patobanken trænger generelt til en revision. Dorte ud-

arbejder udkast til næste møde.  

 

c. Sundhedsdatastyrelsen har ikke fået opdateret DRG-databasen med 

ændringerne i Fællesindholdet fra 2013. Det har primært betydning for 

pointberegningerne for specialundersøgelser, særlig PCR-analyserne. 

Der har således været diskrepans mellem point udtrukket fra Cyres og 

fra DRG-databasen. Milan informerer, når fejlen er rettet. 

11.05 – 12.00 Tilbagemelding fra ar-

bejdsgrupper 

a. Cyres v. Dorte Linnemann  

b. Indkalde-/svarmodul v. Dorte Lin-

nemann 

Håndtering af elektronisk forsendelse af 

indkalde- og svarbreve – status 

c. Arbejdsbelastning og pointsystem (tids-

frekvensstudium) v. Dorte Linnemann 

a. Der er indført en ny funktionalitet, så man ved svartidsopgørelser kan 

vælge om der skal beregnes efter tabellens svartider eller desuden skal 

tages hensyn til svar-senest-dato. 

 

Der er indført mulighed for at søge på dato for supplerende svar. 

 

Der har været et problem med overførsel af SNOMED koder fra Pato-

bank til Cyres, hvor en gentagelse af koderne ikke kommer med, men 

problemet er ved at blive løst af CGI. Løsningen indebærer, at alle data 

fra Patobanken skal genindlæses i Cyres. Det vil betyde, at pointbereg-

ningerne fra før 2011, som p.t. beregnes efter tidligere version af Fælles-

indholdet, vil beregnes efter 2011-versionen af Fællesindhold for basis-

registrering af patologisk-anatomiske undersøgelser. Det besluttes, at 



 Side 3 
 

korrekt overførsel af SNOMED-koderne er vigtigere end pointberegnin-

ger fra før 2011. Dorte sørger for en note på hjemmesiden og informerer 

Milan og Margit. 

 

b. Der er blevet bevilliget 1,8 mio. kr. til E-boks-løsning fra Danske Regi-

oner i 2016. Derefter er der gennemført en udbudsproces, som CGI 

vandt. 

I mellemtiden er Digitaliseringsstyrelsens aftale med Strålfors, som CGIs 

løsning var udarbejdet til, bortfaldet. Der laves ikke en fælles regional af-

tale om fjernprint, så Indkaldemodulet skal benytte Region Hs aftale med 

KMD. Det er i februar oplyst, at dette vil koste ekstra 350.000 kr., som nu 

skal fremskaffes. Dorte har ansøgt Danske Regioner og informeret for-

mændene for de regionale styregrupper for screeningsprogrammet. 

Hvis alt går vel, kan løsningen implementeres sommer 2017.  

 

c. De planlagte tidsfrekvensstudier i Aalborg og Roskilde starter hhv. 6. 

og 13. marts. Forberedelserne forløber planmæssigt. I september ind-

kaldes til evalueringsmøde i arbejdsgruppen, så de næste 3 tidsfre-

kvensstudier i Odense, Vejle og Rigshospitalet kan forberedes. 

12.00 – 12.15 Information fra informatik-

udvalget v. Rikke Hagemann 

Informatikudvalget er udfordret af at kodeopdateringsarbejdet har fået et 

omfang, så det ikke kan håndteres con amore. Konsekvensen har bl.a. 

været, at der har været fejl i kodeoprettelser, og der i november måtte 

køres en korrigerende opdatering. Udvalget har forsøgt at skaffe res-

sourcer til frikøb via Sundhedsdatastyrelsen og har sonderet andre kana-

ler, men uden resultat. Sundhedsdatastyrelsen har tilknyttet en lægelig 

medarbejder til kodearbejdet, som er behjælpelig i forhold til sikring af 

overensstemmelse af neoplasi-koder med de kliniske ICD-koder. Hoved-

parten af arbejdet ligger dog fortsat i Informatikudvalget. 

Det drøftes, at kodearbejdet har fået karakter af en driftsopgave. Det 

kunne derfor være en mulighed, at kodearbejdet overgår til en arbejds-

gruppe i Patobanken. Derved vil det være muligt at indlægge i budgettet. 

Informatikudvalget (Anne-Vibeke) og Dorte drøfter muligheden med 

DPAS formand.  

12.45 – 13.30 Projekter nye og gamle 

a. Simpel makroskopi v. Dorte Linnemann 

b. Digital patologi v. Vera Timmermans 

c. Testmiljø til Patobanken v. Morten 

Axelsen 

d. Talegenkendelse til supplerende tek-

ster og diagnoser i Patologisystemet v. 

Vera Timmermans 

e. Besvarelse med udestående bestilling 

v. Vera Timmermans  

a. Simpel makroskopi er i drift. 

 

b. Rigshospitalet har en aftale med Sectra om digital patologi til fjerndi-

agnostik til en mindre del af afdelingens produktion. Har desuden kontakt 

til Philips. Odense har aftaler med Sectra og Philips om 3 måneders af-

prøvningsperioder, men begrænses af IT-infrastrukturen. 

Rigshospitalets projekt med Region Sjælland vedr. revisionsmodul af-

prøves til maj og forventes afsluttet sommer 2017.  

 

c. Vi har behov for et testmiljø for Patobanken, så der ikke skal testes i 

produktionsmiljøet. Prisen vil være ca. 200.000 kr.. Der er rum til det i 

udviklingsbudgettet. 
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d. Der er et stort ønske om at få talegenkendelse til supplerende tekster 

og diagnoser. Rigshospitalet har fået et tilbud på kr. 250.000, men prisen 

er formentlig en anden, hvis det bliver landsdækkende. Dorte kontakter 

Max Manus mhp. et landsdækkende tilbud. 

 

e. Rigshospitalet har fået udviklet en ny funktionalitet: Hvis man ønsker 

at besvare et præparat, hvor ikke alle glas er klarmeldt., kommer der en 

pop-up om at ikke alle glas er klar. Hvis man alligevel vælger at besvare 

præparatet, sættes rekvisitionen automatisk i SUPPL. 

13.30 – 13.55 Fællesregionalt udbud af 

patologisystem og Patobanken v. Dorte 

Linnemann 

Dorte orienterede om status for udbuddet. RSI (Danske Regioners IT-

direktørkreds) træffer primo marts beslutning, om projektet skal gå videre 

til analysefasen. I analysen skal det belyses hvordan nuværende funkti-

onalitet og fremtidige behov (integration til digital patologi og patientda-

tagenererende systemer for molekylærpatologi, flowcytometri og cytoge-

netik) bedst understøttes, herunder om der skal anskaffes et business in-

telligence system. Desuden hvordan man bedst systemopfylder de be-

hov og arbejdsgange, der i dag understøttes af et fælles patologisystem 

og samarbejdet om Patobanken. 

To scenarier skal undersøges: 

 Fællesregionalt udbud af regionernes patologisystem og Pato-

bank 

 Fællesregionalt udbud af Patobank, men implementering af eget 

regionalt patologisystem, herunder en kommunikationsplatform, 

der via eget regionalt LIS muliggør deling af data og billeder på 

tværs af regionerne 

Den endelige afgørelse om processen fortsætter afventer møde i RSI 

primo marts. 

13.55 – 14.05 Regnskab 2016 (bilag) Godkendt 

14.05 – 14.15 Nyt møde Dorte udsender doodle; vi stiler mod slutningen af oktober (inden tids-

studierne starter) 

14.15 – 14.30 Eventuelt - 

 


