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 Patologiafdelingen 
 

 

 

Herlev Ringvej 75 

2730 Herlev 

 

  

 

 

Møde:  38. møde i Patobankens Repræsentantskab 

Dato:  14.03.2018 

Kl.: 10:30-14:30 

Sted: IMT-Lokale-BV7-3.26 

 

Deltagere:   

Birgit Meinecke (Roskilde) 

Dorte Linnemann (Herlev) 

Niels Marcussen (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) 

Kjeld Greibe (Sundhedsdatastyrelsen) 

 

Afbud: 

Jacob B. Hansen (Sønderborg) 

Ida Holm (Randers) 

Marianne Waldstrøm (Vejle) 

Anja Høegh Brügmann (Aalborg) 

Ivan Brandslund 

Morten Johansen (Hjørring) 

Torben Steiniche (Århus) 

 

Referent   

Lone Bojesen  

10.30 – 10.40 Godkendelse af dags-

orden og referat fra 37. møde (bi-

lag) 

Dagsorden godkendt 

Referat godkendt 

10.40 – 10.50 Velkomst af nye medlem-

mer 

Niels Marcussen velkommen  

10.50 – 11.15 Orientering om drift af Pa-

tobanken 

a. CIMT orientering v. Morten Axelsen 

Almen orientering  

b. Sekretariat orientering v. Lone Bojesen 

Almen orientering 

a. 

Sidste fase af flytningen af Patobank til ny server er i gang, og der flyttes 

mandag d. 19/3, hvilket er meldt ud til alle afdelinger. Sikkerheden hæ-

ves og indberetningerne kører via en webservice, hvilket også kan påvir-

ke hastigheden positivt.  
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c. Organisation orientering v. Dorte Lin-

nemann (bilag) 

b. Korrespondance med praktiserende læger og sikker post gensendes  

Der er ryddet op i adgang til Cyres. 

 

c. 

Vi er en del af RBGB, og princippapir for biobankerne er revideret af 

sundhedsdirektørkredsen i Danske Regioner, så det indeholder Patoban-

kens kommissorium. Patobanken har fortsat selvstændigt sekretariat, 

budget og repræsentantskab. Patobank er også en driftsorganisation med 

mange andre opgaver end biobank. Hvis man vil kassere blokke, bør Den 

Nationale Biobank på Serum Instituttet kontaktes mhp. evt. opbevaring, 

hvor det overgår til en forskningsbiobank. 

Vera vil gerne overføre Rigshospitalets diagnostiske arkiv til Den natio-

nale Biobank for ikke at kassere gamle blokke/glas. Der er to muligheder 

for at opbevare det på SSI: 1) materialet omdefineres som forskningsma-

teriale og kan derved ikke længere anvendes til diagnostik, 2) patologiaf-

delingen har fortsat dataansvaret for materialet, men det opbevares fysisk 

på SSI. Udlevering kan kun ske med tilladelse fra patologiafdelingen. 

Af hensyn til brugen af materialet ved genetiske udredninger foretrækkes 

det, at patologiafdelingerne beholder dataansvaret, så løsningen bliver 

nok en diagnostisk biobank med opbevaring på SSI. 

Dorte har i 2½ år arbejdet på at få opdateret vores databehandleraftaler, 

men der er uenighed mellem regionernes jurister om fortolkningen af lo-

ven. Derfor er den hævet til et eksternt juristfirma. Formentlig ligger da-

taansvaret i Regionerne, mens Patobank er databehandler. Der forventes 

en afgørelse i april 2018.  

Odontologisk institut vil gerne indberette til Patobank, og Morten er i 

gang med at finde ud af det tekniske, og Dorte det juridiske. Det juridi-

ske afhænger af fastsættelse af dataansvarsstrukturen. 

Færøerne og Grønland vil gerne have adgang til Patobank, men da de er 

selvstændige lande, skal der nogle helt specielle aftaler til, så denne sag 

ligger hos juristerne i Region H og Indenrigsministeriet. Problemet med 

cpr.nr. på færøske patienter til brug for livmoderhalskræftscreeningen 

skal afklares indenrigsministerielt. 

11.15 – 11:45 Tilbagemelding fra ar-

bejdsgrupper 

a. Cyres v. Dorte Linnemann  

b. Indkalde-/svarmodul v. Marianne 

Waldstrøm 

Fjernprint af indkalde- og svarbreve – sta-

tus 

c. Arbejdsbelastning og pointsystem v. 

Dorte Linnemann 

Status for tidsstudierne 

a. 

Der igangsættes ikke ny udvikling p.t. pga. processen med fællesudbud, 

som omfattet Patobank inkl. Cyres.  

 

b. 

E-boks-løsning af indkaldelsesbreve er testet i Region Midt og sat i pro-

duktion for alle regioner i februar. Elektroniske svarbreve forventes klar 

til produktion til næste opdatering i maj/juni..  

Screeningsprogrammet følger konsekvensen for dækningsprocenten.. 

 

c. 

Præsentation sendes med referatet. 

11:45 – 12:00 Ændring af MedCom- MedCom standarden for Patologi skal ændres, da den er begrænset i for-
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standard v. Dorte Linnemann hold til koder og vedhæftninger. 

Sundhed.dk fejler i hentning af Patologisvar, hvis bare ét svar overskri-

der denne begrænsning. 

Ændring af kode begrænsningen kan sandsynligvis ændres rimeligt hur-

tigt. 

I WebReq kan man lave promptspørgsmål og skabeloner. MedCom ind-

kalder kontaktpersoner i patologiafdelingerne til møde omkring under-

visning i disse funktionaliteter 

12.30 – 12.45 Information fra informatik-

udvalget v. Anne-Vibeke Lænkholm 

Der er kommet en kodeansvarlig person, som honoreres af Patobank (Gi-

edrius Lelkaitis).  

Vores koder er meget detaljerede og velegnede til elektronisk indberet-

ning til de kliniske kvalitetsdatabaser. Derfor ønskes det danske SNO-

MED-system opretholdt fremfor SNOMED-CT.. 

Farvekoden på svar i Patobank skal revideres, og Martin Bak har fået al-

goritmen, så arbejdet går i gang i efteråret. Samtidigt ser udvalget på sel-

ve SNOMED-koderne, der udløser farverne. Der skal også udvikles en 

instruks, som beskriver farvekodningen og begrænsningerne. 

12:45 – 13:15 Projekter nye og gamle 

a. Talegenkendelse til supplerende tekster 

og diagnoser i Patologisystemet v. Vera 

Timmermans 

b. Talegenkendelse over regionsgrænser 

v. Vera Timmermans 

c. Revisionsmodul v. Vera Timmermans 

d. Projektforslag v. Vera Timmermans 

a+b. 

RH har bedt Maxmanus om et tilbud på 3 tilføjelser: talegenkendelse i 

supplerende, talegenkendelse i bioanalytikerudskæring, talegenkendelse 

over regionsgrænser. 

Talegenkendelse i supplerende skal der tages stilling til regionalt, da pri-

sen ellers overskrider grænsen for udbud. Regionalt koster det 150.000 

kr. 

Talegenkendelse over regionsgrænser fortsætter gennem Patobank, så det 

kan udbredes på landsplan (59.000 for at afklare om det kan lade sig gøre 

+ 19.000 kr. for udarbejdelse). Kan opsættes regionalt for 30.000 kr. 

Dorte går videre med dette tilbud. 

Talegenkendelse til bioanalytiker, som kan bruges i både bioanalytiker 

udskæring og simpel makroskopi skal indkøbes regionalt, og prisen af-

hænger af antal personer. 

Tilbuddene sendes med referatet. 

 

c. 

Revisionsmodulet er faldet på plads, men er ikke brugt meget pga. Regi-

on Sjælland i højere grad sender patienter til behandling i Region Syd 

fremfor til RH. Det har tjent som model for deling af billeddata på tværs 

af regionsgrænser. 

od. 

Danmarks Statistik om Center of Healthy Ageing har i samarbejde med 

Rigshospitalet fået midler til et projekt, hvor Patobank eller LRP sam-

menkøres med Danmarks Statistik omkring levetid og sygdom. Vera går 

videre med godkendelser af projektet. 

13.15 – 13.45 Fællesregionalt udbud af 

patologisystem og Patobanken v. Dorte 

Linnemann (bilag) 

I januar blev det besluttet i Danske Regioner at gå videre med kravsspe-

cifikationsfasen.  

Der er udpeget 6 personer pr. region til patologiarbejdsgruppen, der skal 
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deltage med input til udarbejdelsen af kravspecifikationerne. Der er ud-

peget personer bredt fordelt på faggrupper og arbejdsområder.  

Lone er udpeget som repræsentant for Patobank til workshop. 

Projektgruppen besøger en patologiafdeling pr. region og udarbejder før-

ste udkast til specifikationerne på basis af besøgene og et udkast tiul spe-

cifikationer udarbejdet sidste år via referencegruppen. Holstebro/Viborg 

havde besøg tirsdag d. 13/3. Roskilde og RH får besøg næste uge. 

Region Hovedstaden og Sjælland fortsætter i fællesudbuddet og beslutter 

først når kravsspecifikationen er udarbejdet om de vil være med eller kø-

rer solo. Der foregår samtidigt et arbejde omkring brug af Beaker i Regi-

on Hovedstaden og Sjælland, hvor patologiafdelingerne i region H og 

Sjælland er inviteret til UCLA.  

Hvis Region Hovedstaden og Sjælland går solo, overgår projektledelsen 

af fællesudbuddet til en anden region. 

Patobanken skal i fællesregionalt udbud. 

Både beslutningen og Statusrapport for fælles udbuddet var vedhæftet 

dagsordenen. 

13.45 – 14.05 Regnskab 2017 (bilag) Sendt ud med dagsordenen. 

Årets overskud skyldes udestående regninger på e-boks modulet og tids-

studiet. Der er også andre mindre udeståender.  

Morten oplyser, at der nok kommer nogle ekstra udgifter til Patobank li-

censer, som før er betalt af Region Hovedstaden.  

Regnskabet godkendt. 

14.05 – 14.15 Nyt møde Uge 40 mandag d. 1/10 i Borgervænget 7. 

14.15 – 14.30 Eventuelt Der sendes adresse til deltagelse på video med dagsordenen til næste 

møde. 

 


