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Referat DPAS´ informatikudvalg. 
Onsdag d. 23 januar 2019, kl. 10.30-15.00,  
Patologiafdelingen, RH, Teilumbygningen 
Tilstede: Giedrius Lelkaitis, Rikke Hagemann, Dorte Linnemann, Anne-Vibeke Lænkholm. 
Afbud:  Gitte Hedegaard Jensen, Tomasz Piotr Tabor 
 
Referent: Anne-Vibeke Lænkholm 
 
 

1. Opfølgning fra sidst: 
a. Rikkes funktionstid i informatikudvalget er udløbet og Anne-Vibeke ønsker ikke 

genvalg. Tak til Rikke for hendes store indsats gennem alle årene. Både Rikke og AV 
har været vældig glade for at deltage i udvalget grundet dels det faglige udbytte, det 
gode samarbejde og ikke mindst den altid positive og humoristiske stemning. 
Informatikudvalget kan kun anbefale at interesserede kolleger anmelder deres 
kandidatur til DPAS bestyrelse med henblik på deltagelse i udvalget. DPAS bestyrelse 
er orienteret herom. 
 

b. Farvemarkering af SNOMED koder i Patobank. Der foreligger nu forslag om 
farvemarkering fra neuropatologien:  
Rød farvemarkering: WHO grad II til IV  
Sort farvemarkering: WHO grad I 
M - koder der ender på * 2 får farvemarkering orange og M koder der ender med * 3 
bliver røde.   
Det er muligt at der for udvalgte diagnosekoder bliver behov for en separat aftale 
som i givet fald evt. kunne foreligge som særskilt liste i Patobank regi, dette afklares 
i samarbejde med CGI med Giedrius som tovholder ligesom implementering af 
farvealgoritmen, hvor der også holdes kontakt med Martin Bak som DPAS 
repræsentant i WebReq brugergruppen. 
Det vil være en fordel at algoritmen, når implementeret, kan ses på Patobank 
hjemmeside. 

 
 

2. Kodeopdatering/kodeønsker mhp. kodeopdatering 1. april 2019. Kodeønsker med henblik 
på opdatering 1. april blev gennemgået – Giedrius har noteret evt. aftaler vedr. opfølgning i 
Github.  
 

3. Samarbejdsforum, NPU releasecenter. Dette punkt blev igen ikke nået. Giedrius holder sig 
dog orienteret via mailkorrespondance. 
 

4. Patobank og genetikdatabase. Der er forslag om at etablere Genetikdatabase indeholdende 
genetiksvar parallelt til Patobank og dette kan evt. udmøntes via et fælles udbud. Dog bliver 
der tale om separate data med evt. mulighed for smidigt at kunne skifte mellem de to 



14. februar. 2019 

 

databaser om nødvendigt. Der er ikke truffet nogen afgørelse vedr. fælles udbud på 
nuværende tidspunkt. 

 
5. Indhold af årsrapport 2018 drøftes – AV laver udkast. 

 
6. Næste mødedato: Der træffes beslutning herom efter DPAS årsmøde. 

 
 

 
Vh 
Anne-Vibeke 


