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Referat DPAS´ informatikudvalg. 
 Onsdag d. 31 januar, Patologiafdelingen, RH. 4. sal, store mødelokale, Teilumbygningen, kl. 11-
15.30. 
Tilstede: Giedrius Lelkaitis, Rikke Hagemann, Dorte Linnemann, Gitte Hedegaard Jensen, Tomasz Piotr Tabor, 
Anne-Vibeke Lænkholm. 

Referent: Anne-Vibeke Lænkholm 
 
 
Dagsorden 
 

1. Opfølgning fra sidst: 
 
Giedrius Lelkaitis er pr. 1. januar 2018 udpeget som kodeansvarlig repræsentant for 
informatikudvalget med honorar tildelt fra Patobank. Informatikudvalget har fremsendt 
orientering herom til SDS med forslag om at ændre kodeopdateringsfrekvensen fra 3 til de 
oprindelige 4 årlige opdateringer. Grundet travlhed i forbindelse med implementering af det 
nye LPR kan SDS dog ikke påtage sig denne ekstra opgave før 2019. 
 
Der er endnu ikke oprettet et udvalgsspecifikt site på DPAS hjemmeside. Giedrius foreslog 
at informatikudvalget opretter en brugerkonto for IT udvalget på ”github” med mulighed for 
privat dokumentlager og fælles løbende redigering af dokumenter. Forslaget tilsluttes og 
koderedigering mhp. kodeopdatering d. 1. april 2018 vil foregå i regi af dette site. 
 
Vedr. farvemarkering af SNOMED koder i Patobank har Martin Bak tilbudt at assistere med 
denne opgave i form af opdatering af farvemarkering for de aktuelt forekommende koder i 
Patobank. Informatikudvalget vil fremad tildele nyoprettede koder relevant farvemarkering 
(rød: malign; orange: præmalign eller obs pro). Det forventes at en del af arbejdet er nået i 
forbindelse med næste udvalgsmøde. Informatikudvalget vil udarbejde en kort instruks vedr. 
denne arbejdsopgave. 
 
SDS har gjort informatikudvalget opmærksom på en mindre gruppe af SNOMED koder med 
identisk tekst (dobbeltkoder for samme forandring). Dette vil blive korrigeret i forbindelse 
med kommende opdatering. 
 
Dorte Linnemann har justeret kodeforslag til molekylærpatologiske diagnoser og dokument 
er fremsendt til UMP. 
 

 
2. Kodeopdatering/kodeønsker mhp. kodeopdatering 1. april 2018. 

Indsendte kodeønsker blev gennemgået og opgaver vedr. opklarende spørgsmål angående 
de indsendte kodeønsker blev fordelt blandt udvalgsmedlemmerne som melder tilbage til 
Giedrius. 
WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues, Revised 4th 
Edition. De danske hæmatopatologer har udført et stort arbejde med generering af et 
dokument med SNOMED kodeønsker til informatikudvalget. 
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Det har været et ønske fra den nationale TNM komité at der udarbejdes en komplet 
SNOMED kodeliste for TN kategorierne. Fraset ganske få undtagelser vil alle TN varianter 
blive oprettet inklusive præ- og suffiks. Den enkelte DMCG har nu mulighed for at anvende 
de pågældende koder efter behov. Der bliver ikke oprettet SNOMED koder for den kliniske 
M kategori. 
 

3. Status for generering af pdf.-fil til Patobank hjemmeside i forbindelse med kodeopdatering. 
Informatikudvalget er blevet orienteret om at ikke alle nyoprettede SNOMED koder var 
indeholdt i den pdf.-fil som lægges på Patobank hjemmeside ved hver kodeopdatering. Det 
vil blive korrigeret fremadrettet. 

 
4. Informatikudvalgets kommissorium er blevet justeret og ny version er sendt til godkendelse 

i DPAS bestyrelse. 
 

5. Årsberetning for 2017 er udarbejdet.  
 

6. Ingen punkter til evt. 
 

7. Næste mødedato aftales efter DPAS årsmøde 
 
 

 
 

 
 
Mh 
Anne-Vibeke 

http://www.patobank.dk/fundanemt/files/snomed/Kodeforslag_ingen_endnu.pdf

