
 

 

 1/5 

 Patologiafdelingen 
 

 

 

Herlev Ringvej 75 

2730 Herlev 

 

  

 

 

Møde:  37. møde i Patobankens Repræsentantskab 

Dato:  24.10.2017 

Kl.: 10:30-14:30 

Sted: Konferencelokalet 4. sal, Patologiafdelingen, Rigshospitalet 

 

Deltagere:   

Anja Høegh Brügmann (Aalborg) 

Birgit Meinecke-Hansen Nørnberg (Region Sjælland) 

Dorte Linnemann (Herlev) 

Ida Holm (Randers) 

Martin Bak (Odense) 

Niels Korsgaard (Esbjerg) 

Steen Jensen (Holstebro/Viborg) 

Vera Timmermans (Rigshospitalet) 

Trine Thorborg Lok (Hvidovre) 

 

Lone Bojesen (Sekretariatet) 

Morten Axelsen (CIMT) 

Anne-Vibeke Lænkholm (Informatikudvalget) 

Margit Rasted (Sundhedsdatastyrelsen) 

Kell Greibe (Sundhedsdatastyrelsen) 

 

Afbud: 

Marianne Waldstrøm (Vejle) 

Torben Steiniche (Århus) 

Milan Faber (Sundhedsdatastyrelsen) 

Ivan Brandslund (DR) 

Morten Johansen (Hjørring) 

Jacob B. Hansen (Sønderborg) 

 

Referent   

Lone Bojesen  

10.30 – 10.40 Godkendelse af dagsorden 

og referat fra 36. møde (bilag) 

Godkendt 

Dagsordenen tilføjes punkt b og c under Projekter nye og gamle. 

Opfølgning på referat vedr. fejl i overførsel af snomed-koder i Cyres: 

CGI har genindlæst alle data. Der udestår et problem med data inden 

1998 uden materialetype; disse overføres med materialetype 60=Andet 

(konvertering af tidligere materiale). 

10.40 – 10.50 Velkomst af nye medlem-

mer 

Velkommen til Anja Høegh Brügmann, ledende overlæge i Ålborg, og  

Kell Greibe fra Sundhedsdatastyrelsen, der deltager som observatør. 

10.50 – 11.15 Orientering om drift af Pa-

tobanken 

a.  

Patobanken er ved at blive flyttet til nye servere. Region Syd og Sjælland 
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a. CIMT orientering v. Morten Axelsen 

Almen orientering  

b. Sekretariat orientering v. Lone Bojesen 

Almen orientering 

c. Organisation orientering v. Dorte Lin-

nemann 

Revision af princippapir for Regionernes 

Bio- og Genombank og kommissorium 

for Pato-banken (bilag eftersendes) 

er med, mangler Region Nord og Midt. Alle skal flyttes til nye SDS afta-

ler.  

Planen er at flytte Cyres samlet om ca. 1 måned. Der kommer en mail 

med lukkevindue til alle. 

Webkald til Patobank er ved at blive flyttet i Region Hovedstaden, og 

skal flyttes i alle regioner efterfølgende. Marts næste år bliver et lukke-

vindue hvor alle data overflyttes fra det gamle miljø til det nye. 

Alt kører nogenlunde stabilt i det gamle miljø.  

Framelding.dk: Der er kommet nyt liv i projektet med at flytte dette til 

Sundhed.dk. CIMT kan stille et testmiljø for Patobank til rådighed.  

 

b.  

Der er kommet et ønske om at udvikle tidsstudiespørgeskema elektronisk 

til næste gang. 

Forespørgsel om hvordan det ved rekvisitioner, hvor der ændres cpr.nr., 

sikres, at forkerte svar slettes fra patienten i de elektroniske patientjour-

naler på hospital og i praksis. Der er enighed om, at det er den rekvire-

rende læges ansvar, at alle relevante personer informeres om fejlen. Pato-

logiafdelingerne er ansvarlige for ændringer i patologisystemet og Pato-

bank. 

Lone foreslår en FAQ del på Patobanks hjemmeside med de mest almin-

delige spørgsmål, der bliver stillet til søgninger. Lone laver et udkast til 

Dorte. 

Lone foreslår mere tekst i opfølgningsbrevene i screeningsprogrammet, 

så de ikke behøver ringe omkring graviditet o.a.. Dorte bringer det videre 

til arbejdsgruppen for Indkaldemodulet. 

Dorte og Lone har været til møde med MedCom om ændring af standar-

den, så den kan tillade mere end 39 koder og mere end 10 vedhæftninger. 

MedCom har igangsat en revision af standarden, men det kan tage op til 

2 år. Indtil videre skal patologiafdelingerne i Patologisystemet vælge 

hvilke vedhæftninger, der skal ses på svaret, og svar med mere end 39 

koder overvåges af CIMT, så der kommer svar tilbage til Patologiafde-

lingen. Dorte rykker CGI for udvikling af en regel i Patologisystemet, 

som advarer mod for mange koder. Dorte kontakter MedCom igen, da vi 

ikke kan forsvare at kode patientprøver ud fra systembegrænsninger i 

stedet for faglig vurdering. 

 

c. 

Dataanmeldelsen for Patobank blev opdateret ved formandsskift i 2015. 

Hvis dataansvaret ligger hos Patobank skal hver region have en databe-

handleraftale med Patobank. Databehandleraftaler er udsendt til under-

skrift i regionerne, men der er uenighed mellem regionernes jurister om 

hvor dataansvaret er placeret. Sagen er givet videre til Thor Hvidbak, 

sektionschef for Systemoptimering & Informationssikkerhed i Region 

Hovedstaden. Alle regioner og deres jurister skal være enige om place-

ringen af dataansvaret. 
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Princip papiret for RBGB, som vi er kommet ind under, er revideret og 

skal godkendes af sundhedsdirektørkredsen i Danske Regioner i novem-

ber. I alle afsnit et det påpeget, at Patobanken har en særstatus. Desuden 

er tilføjet en bilag 1, der beskriver Patobankens organisering og finansie-

ring, svt. det tidligere kommissorium. 

Vedligeholdelsen af Fællesindholdet, herunder tidsstudier, er indeholdt i 

Patobankens arbejde. Der laves en tilføjelse om dette i bilaget.  

Formanden for Patobank er valgt for 4 år, og dette forlænges ikke til 8 år 

som foreslået på sidste møde, men mulighed for genvalg bibeholdes. 

Yderligere ændringsforslag sendes til Dorte hurtigst muligt (senest fre-

dag d. 27/10 sender Dorte den endelige udgave). 

Der er indføjet et afsnit i princippapiret om destruktion af biobankmate-

riale, hvor det anbefales at Den nationale Biobank på Serum Instituttet 

kontaktes før destruktion af vævsmateriale. Vera er ved at etablere aftale 

med Den nationale Biobank om overtagelse af gammelt blokarkiv og di-

gitalisering af beskrivelserne. Det skal juridisk afklares om det er muligt. 

Vera inviterer Dorte med til møde om denne aftale. 

 

Høring om oprettelse af den nationale Genomdatabase var sendt til Bir-

git. Birgit videresender mailen til Dorte og Eva Løbner (Patoban-

ken/DPAS), så det kan besluttes hvordan patologien nationalt responde-

rer. 

 

Odontologisk fakultet vil gerne uploade svar til Patobank. Dorte under-

søger det rent juridiske i dette. RH overtager diagnostikken fra 1/10 

2017. 

11.15 – 11:45 Tilbagemelding fra ar-

bejdsgrupper 

a. Cyres v. Dorte Linnemann  

b. Indkalde-/svarmodul v. Dorte Lin-

nemann 

Fjernprint af indkalde- og svarbreve – sta-

tus 

c. Arbejdsbelastning og pointsystem v. 

Dorte Linnemann 

Status for tidsstudierne 

Central årlig opgørelse over afdelingernes 

point og estimeret personalebehov 

a. 

Kun opdatering, se under opfølgning af referat og CIMT orientering 

 

b. 

Fjernprintløsningen er i test i region Midt. Processen har været yderligere 

kompliceret af skiftet fra Strålfors til KMD som leverandør af fjernprint. 

CGI er ved at lave rettelser, som efterfølgende skal testes. 

Om ca. 1-2 uger kan de første breve sendes igennem, så vi er tæt på en 

løsning. Morten Axelsen sender en mail til alle involverede, når det er 

helt klart. 

Efterfølgende følges deltagelsesprocent via kvalitetsdatabasen. 

 

c. 

Lone holder øvedage i Vejle, Odense og RH d. 3/10, 23/10 og 25/10. 

Beregningerne er lidt mere kompliceret end forventet, så endelige bereg-

ninger kommer nok først omkring sommer 2018. I efteråret 2018 skal po-

intsystemet aftales i Patobankens repræsentantskab. Forhåbentlig kan 

rapporten blive færdig, så et nyt pointsystem kan træde i kraft d. 1/1 

2019. 
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Dorte er blevet gjort opmærksom på, at alle afdelingsledelserne plejede 

at modtage en årlig opgørelse over afdelingernes point og estimeret per-

sonalebehov. Region Midt er meget interesserede i data fra de sidste 2 år, 

da der har været nogle problemer i regionen med budgetterne. Sekretaria-

tet laver et skema, inklusiv point, men ikke bemanding, da det er svært at 

sammenligne på tværs pga. mere udbredt brug af eksterne konsulenter. 

11:45 – 12:00 Farvekodning af SNO-

MED-koder v. Martin Bak 

WebReq gruppen har et ønske om at kode svar med pile ift. alvorlighed. 

Der findes et systemet i Patobank, men det vedligeholdes ikke.  

Maligne diagnoser kodes rødt, obs.pro med orange og præmaligne med 

grønt. 

Det findes ikke hensigtsmæssigt at patologisvar farvekodes/pilemarkeres 

til brug for svarmodtagelse, som ønsket af WebReq, da alvorlighed af pa-

tologisvar ikke kan reduceres til malignitetsvurderinger. Benigne tilstan-

de kan have tilsvarende alvorlighedsgrad. 

Farvekodningen i Patobank har til formål at skabe et overblik over tidli-

gere neoplastiske diagnoser. Dette er et godt redskab.  

Martin vil gerne revidere det nuværende system i Patobank, som reduce-

res til to farver: malign vs. præmalign/malignitet obs.pro.. Det foreslås, 

at opgaven derefter varetages i Informatikudvalget, evt. via koordinator-

funktionen, se nedenfor. Dette drøftes på næste møde i Informatikudval-

get. 

 

12.30 – 12.45 Information fra informatik-

udvalget v. Anne-Vibeke Lænkholm 

DPAS bestyrelse har godkendt etableringen af en koordinatorfunktion 

som beskrevet nedenfor. 

12:45 – 13:00 Koordination af SNOMED-

kodeopdateringer i Patobankens regi v. 

Dorte Linnemann 

SNOMED-kodeopdateringerne er blevet 

en betydelig arbejdsbelastning, der har ka-

rakter af en driftsopgave. Det foreslås der-

for, at DPAS Informatikudvalg vælger en 

koordinator for kodeopdateringerne, der 

tildeles et årligt honorar på kr. 50.000 via 

Patobanks budget. 

Koordinationen og opdateringen af SNOMED koderne er et tiltagende 

stort arbejde. Det er en kombination af fagligt arbejde og en driftsopga-

ve.  

Forslaget om etablering af en koordinatorfunktion, der honoreres af Pa-

tobank, vedtages.  

 

Kell har været med til møde i den internationale organisation med 

SNOMED CT. Det er muligt at supplere med lokale tilretninger. Infor-

matikudvalget ser på muligheden. 

13:00 – 13:15 Projekter nye og gamle 

a. Simpel makroskopi v. Dorte Lin-

nemann  

b. Talegenkendelse i supplerende 

c. Revisionsmodul 

a.  

Status: Ålborg og Herlev bruger det. RH virker ikke. 

Sjælland bruger det endnu ikke. 

 

b. 

Talegenkendelse i supplerende koster 250.000 kr. for Region Hovedsta-

den. Nyere version af talegenkendelsen, som findes på flere af hospita-

lerne, kan muligvis bruges i stedet. CIMT undersøger dette. 

Dorte har undersøgt om en fællesregional anskaffelse kunne være billige-

re, men hver region sparer kun 50.000 kr., og anskaffelsen kommer over 

udbudsgrænsen. Det er derfor ikke fordelagtigt at gå videre med en an-
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skaffelse i regi af Patobank. 

 

c. 

Revisionmodulet: Region Sjælland har klargjort præparater, der mangler 

bare test af besvarelse fra RH. 

13.15 – 13.45 Fællesregionalt udbud af 

patologisystem og Patobanken v. Dorte 

Linnemann 

Projektinitieringsdokument er sendt til repræsentantskabet. 

Der er udpeget Ressource personer og Nøgle personer, som har ansvaret 

for udarbejdelse af kravsspecifikationen, i de fleste regioner. Det er vig-

tigt, at der kommer personer med patologierfaring (både patologer og 

bioanalytikere) med i begge grupper. Region Sjælland og Region Midt 

mangler at udpege ressource- og nøglepersoner. Birgit og Steen går vide-

re med dette i egne regioner. 

Der er lavet 3 senarier og dokumentet anbefaler at der arbejdes videre 

med senarie 1 og 2, hvor Patobank og patologisystem udbydes som et 

samlet system med enten ét fælles patologisystem eller 5 installationer af 

samme patologisystem i de 5 regioner. 

Region Hovedstaden vil have en dybere analyse af senarie 3, hvor regio-

nerne går i soloudbud, da de måske er interesserede i at bruge EPICs pa-

tologisystem. 

Der har været en præsentation af EPICs patologisystem for Region Ho-

vedstaden og Sjælland. Både Dorte og Birgit har gjort indsigelse mod sy-

stemets funktionalitet og patientsikkerhed til regionsansvarlige i projek-

tet. 

Der kommer en endelig afklaring af udbuddet i januar ved beslutning i 

Danske Regioners RSI-direktørkreds.. 

13.45 – 14.05 Budget 2017 (bilag) Formandshonoraret er øget med 10.000 kr. 

Der er tilføjet en udgiftpost til koordinationsfunktion for SNOMED-

kodeopdateringer, 50.000 kr. 

Indtægt fra udtræk til forskere reduceret, så det svarer til gennemsnit for 

seneste 4 år.. 

CIMTs del er nogenlunde uændret.  

Budgettet er godkendt. 

14.05 – 14.15 Nyt møde 14/3 2018 

14.15 – 14.30 Eventuelt Nogle fryseblokke i 2017 fra Roskilde, Slagelse og nu Rigshospitalet er 

overført dobbelt til Patobank/Cyres. 

Tove Aagesen har lavet en sag i CGIs opgavesystem, hvor vi afventer 

handling. Lone har d. 24/10 rykket CGI for en status, samt orienteret om 

samme fejl på Rigshospitalet. 

 

Farvel til Martin Bak og tak for mange års arbejde i Patobanken og di-

verse arbejdsgrupper. Niels Markussen overtager den ledende overlæge 

stilling på OUH. 

 


