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Referat DPAS´ informatikudvalg. 
Fredag d. 22 juni 2018, kl. 10.30-15.00, Lokale L 130, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus, Beriderbakken 
4, 7100 Vejle. 
Tilstede: Giedrius Lelkaitis, Rikke Hagemann, Gitte Hedegaard Jensen, Tomasz Piotr Tabor, Anne-Vibeke 
Lænkholm. 
Martin Bak deltog under dagsorden punkt 1. 
Afbud: Dorte Linnemann 

Referent: Anne-Vibeke Lænkholm 
 
Velkommen til Gitte som bestyrelsens repræsentant i udvalget og velkommen til Martin Bak som 
præsenterer oplæg ved dagsorden punkt 1. 
 
 

1. Farvemarkering af Snomed-koder v. Martin Bak 
Martin Bak præsenterede forslag til farvemarkering af Snomed M-koder i Patobank (og som 
i MedCom-svar til praktiserende læger får hhv 1 (= orange) respektivt 2 (= rød) pile opad). 
Dysplasi/malignitetssuspekt relaterede diagnoser angives med orange og malign diagnose 
med rød. Den uspecifikke obs pro diagnose bliver konverteret til sort ligesom M9***8 
(malign i remission). Forslaget blev tilsluttet af informatikudvalget. Vedr. M8***8 vil vi 
undersøge hvor mange gange denne diagnosekode er anvendt gennem de seneste 5 år 
(Dorte) hvorefter den formentlig vil blive lukket.  Inden den reviderede algoritme overgives 
til Patobank vil gyn patologer blive orienteret om den let justerede farvemarkering af enkelte 
cervix cytologiske M-koder ligesom neuropatologerne vil blive forespurgt om der er en 
gruppe af intracerebrale tumorer som trods en morfologisk benign diagnose kræver 
umiddelbar handling og derfor evt. med fordel kan farvemarkeres orange eller rød (AVL 
kontakter de respektive specialer).  Når der er tilbagemelding på ovenstående udformes 
instruks som lægges på Patobank og DPAS hjemmeside.  
 

2. Opfølgning fra sidst 
Kommissorium er revideret og godkendt af DPAS bestyrelse og lagt på hjemmesiden. 
Udvalgssite ikke på plads endnu – Gitte følger op 
Faktura vedr. abonnement på Github sendes til DPAS bestyrelse (att. Helle Knudsen, Herlev 
Universitetshospital). 
 

3. Samarbejde med SDS 
I den seneste periode har samarbejdet med SDS været udfordret grundet SDS arbejde med 
LPR3 hvilket har forårsaget betydelig forsinkelse af kodeopdateringen hvor den pr. 1 april 
planlagte opdatering blev udskudt til 1. juli. 
Logistikken for samarbejdsprocessen blev gennemgået. Der er enighed om at det er mest 
hensigtsmæssigt for arbejdsprocessen at respons/kommentarer fra SDS til nye kodeønsker 
fremsendes samlet og ikke drypvist ligesom en deadline for denne respons er ønskværdigt 
således at Giedrius kan planlægge sin arbejdsproces på en mere konstruktiv måde. 
Informatikudvalget anbefaler at samarbejdet med SDS fremadrettet foregår som følger: 
To måneder (eks. opdatering 1.1.19, skal fremsendes første gang 01.11.18) før planlagt 
opdateringsdato fremsender Giedrius informatikudvalgets liste med M8 og M9-kodeønsker 
til SDS (Kell Greibe). Tilbagemelding fra SDS (Kell Greibe) efter 2 uger som en samlet 
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respons/kommentar til Giedrius. Giedrius har herefter to uger til behandling af 
kommentarer og returnerer listen til Kell med cc til Henrik og Margit senest 1 mdr. før 
opdateringsdato. Når Henrik har genereret opdateringsfilen returneres den til Giedrius som 
videresender til informatikudvalget til en sidste review. Når udvalget og Giedrius har sagt ok 
returnerer Giedrius kodeopdateringsfilen til Henrik som udfører opdateringen på aftalt dato 
(AVL fremsender forslag til SDS).  
 

4. Kodeønsker med henblik på opdatering 1. oktober blev gennemgået – Giedrius har noteret 
evt. aftaler vedr. opfølgning i Github. TJEK her for evt. opgaver i denne forbindelse. 
 

5. Pdf.-fil til Patobank hjemmeside i forbindelse med kodeopdatering. 
Giedrius genererer liste og kontakter Lone Bojesen (sekr. Patobank). 
 

6. Punktet udskydes til næste møde 
 

7. Punktet udskydes til næste møde 
 

8. Intet til evt. 
 

9. Næste mødedato. AVL udsender doodle. Næste møde afholdes i Slagelse. 
 

 
Vh 
Anne-Vibeke 


