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Møde:  39. møde i Patobankens Repræsentantskab 

Dato:  01.10.2018 

Kl.: 10:30-14:30 

Sted: IMT-Lokale-BV7-3.26 

 

Deltagere:  

Anja Høegh Brügmann (Aalborg) 

Bettina Filtenborg-Barnkob (Hvidovre) 

Birgit Meinecke (Roskilde) 

Dorte Linnemann (Herlev) 

Jacob B. Hansen (Sønderborg) 

Niels Marcussen (Odense) 

Niels Korsgaard (Esbjerg) 

Steen Jensen (Holstebro/Viborg) 

Vera Timmermans (Rigshospitalet) 

Morten Johansen (Hjørring) 

 

Lone Bojesen (Sekretariatet) 

Morten Axelsen (CIMT) 

Margit Rasted (SDS) 

  

 

Afbud: 

Torben Steiniche (Århus) 

Marianne Waldstrøm (Vejle) 

Ida Holm (Randers) 

Anne-Vibeke Lænkholm (Informatikudvalget) 

 

Referent   

Lone Bojesen  

10.30 – 10.40 Godkendelse af dagsorden 

og referat fra 38. møde (bilag) 

Punkt til evt.: Hvordan håndterer vi persondataforordningen? 

Referat godkendt 

10.40 – 10.50 Velkomst af nye medlem-

mer 

Velkommen til Bettina Filtenborg-Barnkob 

10.50 – 11.15 Orientering om drift af Pa-

tobanken 

a. CIMT orientering v. Morten Axelsen 

Almen orientering  

b. Sekretariat orientering v. Lone Boje-

sen  

Almen orientering 

a. Driften er stabil, efter Patobanken er flyttet til nyt driftsmiljø. Da op-

slag i Patobank fra klinikkerne går via SP og ikke gennem Patologisy-

stemet, er det blevet nødvendigt at adskille licensbetalinger for Pato-

bank fra licenser for patologisystemet. Dette afspejles i Patobankens 

budget. Forbindelsen til Patobank er kun åben i 15 min uden aktivitet 

mod 60 min tidligere; dette vil spare på licenserne for Patobank. 
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c. Organisation orientering v. Dorte Lin-

nemann  

Dataaftaler - status 

b. Opgradering af hjemmesiden kommer til at koste ca. 10.000 kr. 

Dette godkendes uden tilbud af repræsentantskabet. 

c. Sagen omkring dataaftalerne er stadig i gang. Der er nu kommet eks-

terne jurister på, som siger at dataansvaret ligger i de enkelte regioner, 

så der skal laves nye databehandlingsaftaler. Vi håber, at aftalerne bli-

ver færdige og sendt til regionerne i løbet af oktober, selvfølgelig efter 

aftale med regionernes jurister. 

11.15 – 12.00 Tilbagemelding fra ar-

bejdsgrupper 

a. Cyres v. Dorte Linnemann 

b. Indkalde-/svarmodul v. Dorte Lin-

nemann 

Ændring i udvalgets sammensætning (re-

videret kommissorium eftersendes) 

c. Arbejdsbelastning og pointsystem v. 

Dorte Linnemann  

Status for tidsstudierne 

Fællesindhold kun i elektronisk version 

a. Der har ikke været møde eller nødvendigt med et møde, da æn-

dringer i indkaldemodulet er overgået til den arbejdsgruppe, og 

pga. udbuddet af Patobank foretages ikke nyudvikling af mo-

dulet udover der helt nødvendige. 

b. Formanden er trådt tilbage. Patobank repræsentantskabet plejer 

at udpege formanden, men dette overgår til arbejdsgruppen for 

eftertiden. Kommissoriet ændres, så medlemmerne ikke står 

med navn, dokument med navne lægges ved som bilag. Dorte 

foretager rettelserne i kommissoriet og indkalder arbejdsgrup-

pen mhp. valg af formand. 

c. Tidsplanen kan ikke overholdes, så der går endnu et år, før det 

nye fællesindhold kan træde i kraft (1/1 2020). Praksisprøver 

ser ud til at tage mindre tid end hospitalsprøver. Arbejdsbelast-

ningen ved bioanalytiker udskæringen varierer mellem afdelin-

gerne, så der skal ses nærmere på hvordan det registres i de en-

kelte afdelinger og hvilke præparattyper der udskæres inden for 

området. Det samme gør sig gældende for EUS/EBUS. Når alle 

disse usikkerheder er opklaret med de deltagende afdelinger, 

kan delrapporterne udsendes til repræsentantskabet og arbejds-

gruppen vedr. tidsstudierne. Derefter kan den endelige tværgå-

ende rapport udarbejdes. I løbet af foråret gennemføres drøftel-

ser af ændringer i pointsystemet dels i arbejdsgruppen og dels i 

repræsentantskabet. Der skal være opnået konsensus om point-

systemet inden repræsentantskabets møde i efteråret 2019, så 

det kan endeligt vedtages der. Sundhedsdatastyrelsen har be-

hov for 2 mdr. til opdateringen af Fællesindholdet. 

Materiale udsendes løbende. Der var lidt diskussion om tidsfor-

bruget på tidsstudiet er godt givet ud, men de fleste synes det 

giver mening. Det er det bedst mulige system til vurdering af 

arbejdsbelastning. Det har dog også sine ulemper, da det ikke 

tilskynder til effektivisering og begrænsning af ressourcefor-

bruget, hvilket gør det svært at sammenligne afdelingerne på 

tværs.  

Hjælp på tværs af regionerne udføres ofte på baggrund af indi-

viduelle kontrakter/aftaler, og kører sjældent på pointsystemet 

men mere på stk. pris eller FEA aftaler. 

Fællesindholdet kommer fremover kun i en elektronisk version 

og trykkes ikke. Repræsentantskabet støtter dette. Fællesind-

holdet ejes af Sundhedsdatastyrelsen. 
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12.30 – 12.45 Information fra informatik-

udvalget v. Anne-Vibeke Lænkholm 

Næste kodeopdatering 1/1 2019. Der har været aflyst 1 opdatering pga. 

LPR3 arbejdet i Sundhedsdatastyrelsen. Giedrius Lelkaitis fra RH er 

kodeansvarlig og samarbejdet med Sundhedsdatastyrelsen er rigtigt 

godt. Han overtager også oversigterne over kodeændringer, så de bliver 

lidt ændrede og nemmere at overskue fremadrettet. 

Farvemarkeringer af koderne er ændret, så maligne er røde og obs.pro 

er orange. Der mangler stadig afklaring af neuropatologien. Der er fort-

sat betænkeligheder ved anvendelse af farvekoder, da ikke kun maligne 

diagnoser er livstruende, og der skal bl.a. også reageres på ikke opti-

malt materiale. Holdningen er at alle patologisvar skal læses. Farvekod-

ning kan således ikke bruges til prioritering af hvilke svar der skal ses, 

men kun til at give overblik over maligne diagnoser. 

12:45 – 13:15 Fællesregionalt udbud af 

patologisystem og Patobanken (bilag) 

Status for udbudsprocessen 

Region Hovedstaden og Sjælland har trukket sig ud af udbuddet, men 

er med på en option. De 3 andre regioner fortsætter fælles. Styregrup-

pen holder møde d. 2/10, hvor der kommer en status. 

Region Syddanmark har udtalt ønske om at slå udbuddet af digital pa-

tologi sammen med patologisystem udbuddet, men det skal diskuteres 

nærmere og afklares hurtigt. Alle andre regioner er med på option, hvis 

Region Syd går i udbud med digital patologi 

Patobankens udbud kører parallelt og for sig selv. Der er udsendt mate-

riale fra projektgruppen til repræsentantskabet. Grænsefladen mod evt. 

LIS skal beskrives nærmere. Der kom lidt kommentarer til den ud-

sendte projektbeskrivelse, da den er meget mere omfattende, end vi 

vurderer er nødvendigt. Styregruppen for fællesudbuddet fortsætter 

som styregruppe for udbud af vestdansk LIS og Patobanken. Repræsen-

tanterne for de to østlige regioner og Patobank har observatørstatus, når 

det drejer sig om LIS, mens alle har fuld status når det drejer sig om 

Patobank. Dorte har påpeget for styregruppen, at det måske ikke er 

hensigtsmæssigt, at man kun har én patolog fra det vestlige Danmark 

med i styregruppen forhold til det Vestdanske LIS udbud. Dorte følger 

op på dette ved næste styregruppemøde. 

Laboratoriesvarportalen har sat et projekt i gang omkring opdatering af 

downloadede svar, især når personen, der har downloadet svaret ikke er 

rekvirent eller kopimodtager. 

13.15 – 13.30 Projekter nye og gamle 

•Talegenkendelse over regionsgrænser v. 

Dorte Linnemann 

•Ændring af platformen for hjemmesiden 

v. Dorte Linnemann 

Talegenkendelse over regionsgrænser. MaxManus gav et tilbud 60.000 

kr. for at undersøge, om man som patolog kan bruge sin egen talegen-

kendelse over regionsgrænser, men det kommer til at koste ca. 300.000 

kr., når it-afdelingernes udgifter medtages, så projektet er sat i bero.  

Diktat i supplerende kan blive tilgængelig efter en opdatering af tale-

genkendelsen. 

Hjemmeside opdatering er drøftet under Orientering fra sekretariat. 

13.30 – 13.50 Budget 2018 (bilag) Sekretariatets budget er uændret fra sidste år. 

CIMT udgiften er forhøjet pga. licenser til Patobank. Udgiften til SDN 

knudepunktet er forsvundet, da vi nu bruger Region Hovedstadens 

SDN knudepunkt. 
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Progress licenser er Patobank licenserne hos CGI. De 11 licenser er til 

systemadministration; de 190 licenser er kliniske. 

Udgiften til Patobank afholdes kun direkte af patologiafdelingen på 

RH. 

Budgettet er godkendt. 

13.50 – 14.05 Genvalg/valg af formand Dorte er genvalgt. 

Dorte udarbejder notat om processen vedr. valg og undersøger mulig-

heden for, at ny formand vælges 1 år før tiltrædelse, så der sker en 

overlevering. 

14.05 – 14.15 Nyt møde Onsdag d. 27/3 2019 kl. 10:30-14:30 hos CIMT Borgervænget 7 Lo-

kale 3.26. 

14.15 – 14.30 Eventuelt Persondataforordningen: Hvad gør vi? 

Cpr.nr. på glas anvendes i nogle afdelinger. Det indebærer, at der skal 

være opmærksomhed på begrænset adgang til glassene. 

Steen sender søgevejledning til at finde cpr.nr. lignende tekst i Outlook 

til Dorte, som sender til repræsentantskabet. Det samme gælder for 

Word. Det letter oprydningen. 

E-dok bruges af Region Nordjylland til dokumenter med personføl-

somme data. I region H anvendes WorkZone 

Der skal være opmærksomhed på hvad der ligger på skrivebordet, men 

arbejdet skal kunne foregå hensigtsmæssigt.  

Personaledata med følsomme oplysninger skal lige i loggede personale-

administrative systemer (SilkeborgData) eller dokumentsystemer 

(Workzone o.lign.). 

Regler for adgang til patientopslag til kvalitetsdata er angivet i Sund-

hedsloven. Autoriserede sundhedspersonale må søge kvalitetsdata 5 år 

tilbage. Kvalitetsopslag kræver ledelsesgodkendelse på direktionsni-

veau. 

 


