
 
 

  

 

 

 
Referat af 26. møde i Patologidatabankens repræsentantskab 
 
20.03.2012 klokken 11.00 – 14.00 
 
Mødested: Konferencelokalet, Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital  
 
Deltagere: 
Beth Bjerregaard (Herlev) 
Carsten Rygaard (Hvidovre) 
Dorte Linnemann (Informatikudvalget) 
Gunvor Madsen (Vejle) 
Hans Svanholm (Randers) 
Jørgen Stig Kjølsen (Koncern IT) 
Lisbeth Hjorth (Hjørring)  
Margit Rasted og Maja Milter (suppleanter for Ole B Larsen) 
Martin Bak (Odense) 
Niels Græm (Rigshospitalet)  
Tove Aagesen for Inger Stamp (Næstved/Slagelse) 
Lillian Wagner for Steen Jensen (Holstebro) 
 
Afbud uden suppleant: 
Astrid Petersen (Aalborg) 
Birgit Meinecke (Roskilde) 
Christian Ladefoged (Sønderborg) 
Dorte Crüger (DR) 
Gorm Søndergaard (Viborg) 
Michael Hardt-Madsen (Svendborg) 
Niels Korsgaard (Esbjerg) 
Søren Høyer (Aarhus) 
 
Referent 
Jette Nyvang Jørgensen 

 

11.00 – 11.05 Godkendelse af referat fra 25. møde (bilag: referat fra 25. møde) 

 Referat godkendt 
 
11.05 – 11.20 Orientering om drift af Patobanken 

Koncern IT orientering v. Jørgen Stig Kjølsen 
 Nedbrud af PatoBank server for ca. 14 dage – skyldes måske strømforsyningen. 

Nedbruddet varede ca. 1 time.  
 Kort nedbrud af CPR-opslaget ca. 1 dag. Kun afdelingerne udenfor RegionH op-

levede dette nedbrud, da RegionH har ”deres” eget CPR-opslag. 
 Hvis Patologiafdelinger har en afdelingsmailadresse kan den sendes til sekreta-

riatet for PatoBanken, så vi kan oprette en mailliste, som vi kan sende medde-
lelser ud til. Der er især brug for denne mailliste ved ”akutte” nedbrud af 
f.eks. PatoBank og CPR-opslag. Meddelelser sendes også til afdelingsledelsen 
på de enkelte patologiafdelinger, men sekretariatet kan ikke påtage sig at 
administrere en mailingliste til systemadministratorerne.  

 Oprettelse af sundhedsdatanettet: Lokale IT afdelinger skal håndtere ansøgnin-
gen og sende tilbage til Jørgen Stig Kjølsen. Logica sørger for skiftet fra gam-
mel til ny server. Lars Vase er projektleder og Jørgen Stig Kjølsen samler op 
denne aktivitet. 

Sekretariat orientering v. Jette Nyvang Jørgensen 
herunder oversigt over leverede søgninger (bilag: søgninger fra Patobanken og 
fra SST) 

 Rigtig mange får udtræk fra PatoBanken og er meget tilfredse. Det er vigtigt, at 
de personer, som foretager dataudtræk til f.eks.forskere kender baglandet, så 
man kan vurdere udtrækket validitet. 



    2/4 
  
 
 

/3 

 

 Hvem skal kunne se hvad i Patobanken v. Beth Bjerregaard 
 Flere kliniske databaser vil gerne have en kopi af PatoBanken. I øjeblikket kan 

de få en adgang til data via Cyres, hvis de har tilknytning til et af regionernes 
kompetencecentre og på den måde trække data ud til deres Kliniske databa-
ser. Der er et problem, idet ikke alle Kliniske databaser’s personale er ansat i 
et kompetencecenter. Hvem skal have adgang til Cyres?  

 Konklusion: 1) Det skal gå via kompetence centrene.  
2) Det er især et problem i Region Øst og Beth Bjerregaard tager kontakt til 
IMT, region Øst 

 Hvordan skal svaret se ud v. Beth Bjerregaard 
 Klinikerne kan nu se svaret via patologiafdelingers svar, hospitalernes journal-

systemer fx OPUS eller PatoBanken og der er ikke overenstemmelse mellem 
designet af svarene – bla.a. fordi man anvender konklusionsfeltet forskelligt. 
Dette giver anledning til en del frustration på de kliniske afdelinger og risiko 
for patientfejl. Herlev og RH anvender konklusionsfeltet anderledes end resten 
af landet.  

Konklusion: 1) Herlev og RH ændrer opsætning, så vi anvender konklusions-
feltet på samme måde som resten af landet, herved kan vi ensrette svar på 
OPUS og i patobanken. 
2) Forretningsudvalget ser på selve designet af svaret og kommer med et nyt 
forslag, som sendes til høring i gruppen. Der skal også tages beslutning om føl-
gende: Skal vi have svar dato med på svaret og skal der også klokkeslæt? 
Hvordan skal rækkefølgen af koderne være? 

 
11.20 – 11.40 Fællesindholdet 
 Kvalitetssikring af indberetninger v. Jette Nyvang Jørgensen 

 Indberetningerne fungerer rigtig godt – næsten 100 % valide. Enkelte fejl – de 
fleste sker ”på gulvet”. Efter påske følges der op på indberetningen og de af-
delinger, hvor der er spørgsmål til, kontaktes. 

 Hvordan tæller immun- cocktails – Spørgsmål fra Steen Jensen 
 Et glas tæller én uanset af, hvor mange antistoffer det er inkuberet med. Her og 

nu kan vi ikke gøre noget ved det – kræver et nyt tidsstudie, hvis vi skal æn-
dre pointene for immun-cocktails. 

 Molekylærtidsstudium v. BB 
 Beth har haft rigtig travlt, så projektet ligger lige stille – det kommer, når det 

kommer. Rapporten sendes til gruppen inden næste møde, så vi kan diskutere 
den på næste møde. Kommentarer kan sendes inden mødet. 

 Point for praksis og hospitalsprøver for læger v. BB 
 Pointene for praksisprøver på rekvisitions- og glasniveau er for høje for læger-

ne. (ca. halvt så ressourcekrævende). Alle tidsstudier har vist, at der er for-
skel på praksis og hospitalsprøver i gennemsnit for læger. Det er fordi mixet 
af prøverne fra praksis er anderledes end hospitalsprøver – det er gennemsnit-
tet, vi skal tage stilling til.  
Konklusion: Efter en lang diskussion bliver vi enige om, at vi ikke ændrer po-
intene. 

 
11.40 – 11.50 Information fra informatikudvalget v. Dorte Linnemann 

 Vi får nu 4 opdateringer af SnoMed koder om året.  
Klinikkerne ser kodningen og derfor er det vigtig, at vi får en ensartet kodning 
af vores præparaterne.  
Opdatering af den elektroniske kodebog, er et større arbejde og gruppen er ble-
vet enige om, at starte forfra, når vi får en ny opdatering af PatoBankens 
hjemmeside. Kapitlerne svarende til den gule bog er ikke opdateret i lang tid. 
Der vil samtidig blive læst korrektur på teksten. Skal PatoBanken yde økonomi 
til denne revision af SnoMed klassifikationen? Konklusion: Margit Rasted un-
dersøger, om Sundhedsstyrelsen vil bidrage med økonomi. 
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Vi skal sørge for, at alle ordbøger (alle regioner) til talegenkendelse bliver opda-
teret med ændringer i SnoMed klassifikationen. Først rettes i SnoMed klassifika-
tionen og herefter rettes i ordbøgerne.  

Skal vi rette henvendelse til Logica om ændring af reglerne for kodning, så vi 
f.eks. kan sætte 2 T-koder efter hinanden?  
Konklusion: Forretningsudvalget tager denne problemstilling op sammen 
med design af svaret. 

 
11.50 – 12.15 Tilbagemelding fra arbejdsgrupper 
 Cyres v. Hans Svanholm 

 Der er stadig småting vedr. kvalitetssikringsmodulet for smear, som skal æn-
dres. Næste fokusområde bliver kvalitetssikring af mamma, som vi arbejder 
videre på til næste møde i juni måned. 

 Indkaldemodul v. Birgit Meiniche 
 Udsættes til næste møde. Hans efterlyser, at der må komme liv i denne ar-

bejdsgruppe – Beth foreslår, at regionM bliver sekretariat for gruppe (Birgit 
Andersen). Beth Bjerregaard tager kontakt til Birgit Meiniche. 

 Hjemmesiden v. Beth Bjerregaard 
 Afholdt et enkel møde og har konstateret, at arbejdet er for stort for gruppen. 

Skal vi kontakte et privat firma til at løse opgave? Enighed om, at vi går vide-
re denne vej. Dorte Linnemann vil gerne være formand for gruppe og det ved-
tages. 

 
12.15 – 12.30 Økonomi (bilag) v. Beth Bjerregaard 

 Enkelte punkter betales først i 2012 
 Vi bruger 450.000 kr. til molekylærmodulet til udvikling (Logica) 
Regnskabet blev herefter godkendt 

 
12.30 – 13.00 Frokost 
 
13.00 – 13.30 Aktivitet i Patobanken v. Beth Bjerregaard 

Udsendelse af edifact meddelelse ved manglende opfølgning af smear v. Jet-
te Nyvang Jørgensen 

 Vi fik en rigtig dårlig start, som desværre varede næsten ¾ år, men nu hvor vi  
endelig er kommet rigtig i gang, er der gjort følgende observationer: 

1. Annulleret smears stadig i PatoBank 
2. Manglende svar hos rekvirent 
3. Forskellig håndtering af smear oprettet på forkert kvinde 
4. Manglende kodning på udtrækket 
5. Mange positive tilbagemeldinger 
6. Enkelte få negative tilbagemeldinger 
7. Usikkerhed i praksis omkring håndtering af manglende opfølgning 

 Der er indbygget et ”sikkerhedstjek” for alle led med overvågning. 
Alle tekniske vanskeligheder er nu ryddet af vejen, så udtrækket bliver kørt ca. 1 
gang om måneden. 

 Modul til molekylærsvar 
 Skrevet kontakt med Logica – følger med næste opgradering af Logica (Maj 

2012) 
 Svarbrev til kvinden på smearundersøgelser, direkte fra patologiafdelingerne 

 RegionM er i gang med et projekt – Logica kommer med et tilbud. Håber vi kan 
komme i gang i januar 2013. Hans Svanholm følger op på tilbuddet fra Logica. 

 TMA (Tissue Micro Array) modul 
 Logica kommer med et tilbud på udvikling af et interface mellem TMA-maskiner 

og Logica” samt scanner og Logica, således at vi får billede af 
FISH/immunfarvningen fra TMA-blokken over på den aktuelle pt. i Logica. De 
enkelte læger kan således besvare farvningen via billedet på den aktuelle pt. 
Venter på et tilbud fra Logica 

 Direkte indberetning til de kliniske databaser via SNOMED koder 
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 Colonrektal database arbejder stadig på løsningen, hvor registrering af patolo-
gidata til de klinisek databaser overføres ved hjælp af SnoMed koder og løs-
ningen vil formentlig blive finansieret af DR’s IT-pulje. 

 Foreløbigt svar i Patobanken – Spørgsmål fra Søren Høyer 
 Tilbud på 65.000 fra Logica. Vi siger nej tak til tilbuddet, da klinikkerne kan se 

det foreløbige svar i OPUS. 
  
13.30 – 13.35 Nyt møde 

 Tirsdag den 2. oktober kl. 11- 15 
 
13.35 – 14.00 Eventuelt 
 Tilbageføring af prøver i SVUD - Spørgsmål fra Steen Jensen 

 Der var enighed om at dette skulle være muligt, men at kun få i de enkelte af-
delinger skulle have ansvar for dette 

 Nonsensekoder i Patobanken 
 Skal det være muligt at tilføje P-koder på andre afdelingers præparater. 

Spørgsmål fra Estrid Stæhr Hansen. Vi vil bede om eksempler, hvor dette er 
relevant. 

 Hvem skal kunne føre data ind til PatoBanken 
 Afdelinger der udfører patoanatomisk diagnostik og giver undersøgelser selv-

stændigt nummer og anvender Logica 
 Der mangler data fra øjenpatologi og tandlægehøjskolen. Sundhedsstyrelsen 

skal på banen – indberetningen er lovpligtigt 
   


