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 Patologiafdelingen 
 

 

 

Herlev Ringvej 75 

2730 Herlev 

 

  

 

 

Møde:  40. møde i Patobankens Repræsentantskab 

Dato:  27.03.2019 

Kl.: 10:30-14:30 

Sted: IMT-Lokale-BV7-3.26 

 

Deltagere:  

Anja Høegh Brügmann (Aalborg) 

Birgit Meinecke (Roskilde) 

Dorte Linnemann (Herlev) 

Jacob B. Hansen (Sønderborg) 

Niels Korsgaard (Esbjerg) 

Steen Jensen (Holstebro/Viborg) 

Vera Timmermans (Rigshospitalet) 

Bettina Filtenborg-Barnkob (Hvidovre) 

 

Lone Bojesen (Sekretariatet) 

Morten Axelsen (CIMT) 

Giedrius Lelkaitis (Informatikudvalget) 

Margit Rasted (SDS) 

Milan Fajber (SDS) 

 

Ekstern: Reza Serizawa 

 

Afbud: 

Ida Holm (Randers) 

Morten Johansen (Hjørring) 

Niels Marcussen (Odense) 

Torben Steiniche (Århus) 

Marianne Waldstrøm (Vejle) 

Ivan Brandslund (DR) 

 

Referent   

Lone Bojesen  

10.30 – 10.40 Godkendelse af dagsorden 

og referat fra 39. møde (bilag) 

Godkendt 

10.40 – 10.50 Velkomst af nye medlem-

mer 

Anne-Vibeke Lænkholm er trådt af som formand for informatikudval-

get og Giedrius Lelkaitis er ny formand og derfor ny deltager i repræ-

sentantskabet. 

Reza er med som gæst til punktet om indkaldemodulet, da han er ny 

formand for arbejdsgruppen for Indkaldemodulet 
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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 

c. Organisation orientering v. Dorte Lin-

nemann  

a. Kører stabilt, men nogle issues med brug af systemet døgnet rundt, 

har giver problemer for databasen, så måske er service- og supportafta-

len ikke tilstrækkelig. Det vil kræve mange penge at udvide supportaf-

talen til døgnet rundt. Problemet løses med udbuddet, da en 24-7 sup-

port er en del af kravene. 

Projekt med framelding.dk som del af sundhed.dk er oppe igen, og til 

sommer starter den tekniske forberedelse. Fremover bliver det en web-

service, som overfører oplysninger til framelding, og sandsynligvis bli-

ver identifikation via NemID som resten af Sundhed.dk. 

 

b. Som faglig sparring til MedCom er i december 2018 nedsat en labo-

ratoriemedicinsk referencegruppe, som behandler laboratoriemedicin-

ske projekter og aktiviteter, der ikke vedrører laboratoriesvarportalen 

og WebReq. 1. møde 7/2 2019. Referater kan ses på MedComs hjem-

meside  

https://www.medcom.dk/projekter/moeder-referater-og-kurser/labo-

ratoriemedicinsk-referencegruppe   

Lisbeth Hein, systemadministrator patologisystemet HGH, er siden ble-

vet spurgt af Giedrius om hun vil være med, hvilket hun har accepteret. 

Patologisvar udvidelsen er på MedComs dagsorden, men der er ikke 

angivet dato endnu. 

Hjemmeside leverandøren reagerer ikke på henvendelser omkring ny 

platform, så måske skulle man alliere sig med et andet mere service-

minded firma. Det besluttes at sekretariatet undersøger mulighederne, 

inkl. omkostninger. 

 

c. I 2018 er der udleveret 20 forskningsudtræk fra Patobank og 24 fra 

Forskerservice i SDS.  

Siden 2016 har vi været i gang med at forhandle databehandleraftaler. 

Der er udsendt aftaler til juridisk vurdering i regionerne, på baggrund 

af en fortolkning om at Patobank er databehandler, og regionerne er da-

taansvarlige. Dette vil muligvis give nogle opstramninger omkring ud-

levering af data og andre aftaler. 

Budgetprocedure er ændret efter, Patobank organisatorisk er tilknyttet 

Regionernes Bio- og Genombank. Vi har bedt om 3,7 mill. i år, men 

har fået 3,8 mill. Dorte afklarer den fremtidigt budgetprocedure med 

Danske Regioner. Nogle patologiafdelinger har før afholdt udgiften til 

Patobank, men det er ændret, så nu betaler regionerne for deres patolo-

giafdelinger. Mere information i efteråret ved fastlæggelse af budget 

2020. 

11.15 – 12.00 Tilbagemelding fra ar-

bejdsgrupper 

a. Cyres v. Dorte Linnemann 

b. Indkalde-/svarmodul v. Reza Serizawa 

Fjernprint af indkalde- og svarbreve – 

status 

a. Ingen aktivitet pga. udbudsprocessen. Der udføres kun absolut nød-

vendige ændringer. 

 

b. På møde d. 4/3 2019 blev Reza valgt som formand. 

Direkte svar i e-boks er så langt, at Region Midtjylland har kørt test og 

sender nogle svar i e-boks. Der kan oprettes fra 1-21 breve 

https://www.medcom.dk/projekter/moeder-referater-og-kurser/laboratoriemedicinsk-referencegruppe
https://www.medcom.dk/projekter/moeder-referater-og-kurser/laboratoriemedicinsk-referencegruppe
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c. Arbejdsbelastning og pointsystem v. 

Dorte Linnemann  

Status for tidsstudierne 

(skabeloner), så det skal være en beslutning i hver region. Beslutningen 

skal meldes til CGI, hvor skabelonerne oprettes og testes. Det forventes 

at funktionen kan gå live i hele landet lige efter sommerferien. 

D.11/4 bliver alle ansvarlige briefet. Betalingen for brevene afholdes af 

den enkelte region. 

Spørgsmål om udsendelse af invitationer via e-boks breve har påvirket 

deltagelsen i screeningsprogrammet. Det er for tidligt at svare på nu, da 

der er flere tiltag i gang. 2018 er første år, hvor udsendelsen af invitati-

oner er foregået via e-boks, og årsrapport fra 2018 fra DKLS kommer 

først senere på året. I e-boks kan man markere læst/ikke læst og derved 

se om brevene bliver læst. 

Prøverne fra kvinder over 70 giver flere opfølgningsbreve og spørgs-

mål om opfølgning. Der er nye anbefalinger på vej til dette område. 

Der er udarbejdet nye retningslinjer til screening, som skal implemen-

teres til april 2020, hvilket gør at flere algoritmer skal opdateres. 

CGI har givet et overslag på 175.000 kr. +/- 50.000 kr. for opdaterin-

gen af disse algoritmer. Der er plads til dette i Patobanks budget. 

Reza udarbejder kravspecifikation til algoritme-ændringen, og sender 

den til Dorte, som forhandler med CGI. Disse ændringer skal også 

indgå i udbuddet af Patobank, og det skal også indgå, at algoritmerne 

skal kunne ændres løbende. Patobanken varetager økonomi vedr. ud-

vikling af Indkaldemodulet for livmoderhalskræftscreeningen. 

Der er overvejelser om samling af indkaldemoduler for alle screenings-

programmer, men en eventuel løsning er ikke klar til at overtage livmo-

derhalskræftscreeningen, når vi er klar med ny Patobank. Udbuddet af 

Patobank indeholder derfor også et screeningsmodul for livmoderhals-

kræft svarende til det nuværende. 

 

c. Præsentation medsendes 

Spørgsmål til om der findes krav til, hvor meget tid overlæger, special-

læger og yngre læger skal bruge på de registrerede undersøgelser. Og 

nej det er op til den enkelte ledende overlæge, dog findes der nogle 

skemaer fra DPO omkring speciallæge funktionens opfyldelse. 

Ålborg har registreret konferencer som en del af tidsstudiet. 

Dorte har regnet ud at konferencer i tidsstudiet koster ca. 350 kr. i læ-

getid pr. patient. 

Spørgsmål og bekymring omkring forskellen på prisen for Simpelt 

småt hospital og praksis, men dette skal være en del af samtalen om-

kring den endelige rapport. 

Delrapporter bliver sendt til repræsentantskabet og arbejdsgruppen, når 

de er godkendte af de involverede afdelinger. 

Dorte er startet på den samlede rapport, og vi stiler mod nyt fællesind-

hold 1/1 2020. I løbet af maj indkaldes alle medvirkende afdelinger til 

et møde, og herefter indkaldes arbejdsgruppen til gennemgang af rap-

porten, som herefter skal godkendes i repræsentantskabet. 

Arbejdsgruppen består af: 
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• Steen Jensen (Viborg) 

• Esben Skovsted (Sønderborg) 

• Vera Timmermans (Rigshospitalet) 

• Martin Bak (Esbjerg) 

• Dorte Linnemann (Herlev) 

• Birgit Meinecke (Roskilde) 

• Lone Bojesen (Herlev) 

• Astrid Petersen (Aalborg) 

• Marianne Waldstrøm (Vejle) 

• Niels Korsgaard (Esbjerg) 

Der kan ske udskiftning pga. arbejdsskifte. 

 

12.30 – 12.45 Information fra informatik-

udvalget v. Giedrius Lelkaitis 

Præsentation medsendes  

Også præsenteret på DPAS årsmøde, dog med enkelte tilføjelser. 

Skema til kodeønsker bør integreres i den nye hjemmeside med mail til 

kodeansvarlig. 

Informatikudvalget har adgang til et fælles lukket område på 

github.com, hvor kodeønsker behandles. Der er mulighed for at tilføje 

medlemmer eller åbne nogle områder. 

Farvekodningen af diagnoser kunne måske ligge i tags hørende til ko-

derne. 

Der er ønske om ny søgefunktion som tager mere med og ikke kun sø-

ger på hele ord men også forkortelser osv.; funktionen skal ligge i pato-

logisystemet. 

SDS har lidt problemer med koder, der betyder noget forskelligt i ICD-

3 og patoSNOMED. Det giver er stort arbejde med vedligeholdelse af 

link af SNOMED-koder til de korrekte ICD-3 koder. Giedrius og SDS 

mødes om arbejdet med kodeopdateringerne, og et evt. oprydningsar-

bejde. 

Kommentar: koderne er ikke helt konsekvente i navngivningen, hvilket 

skaber lidt forstyrrelse i hverdagen hos patologer. Beslutningen om-

kring evt. konsekvensrettelse i koderne ligger hos informatikudvalget. 

 

12:45 – 13:45 Fællesregionalt udbud af 

patologisystem og Patobanken (bilag) 

Patologi- og Genetikdatabank 

Præsentation medsendes 

Data skal kunne adskilles i patologi og genetik, men vi får adgang til 

begge via patientopslag gennem patologisystemet. 

Genetikdatabanken bruger det gode genetiksvar fra WebReq, som er 

tekstbaseret. 

Diskussion omkring svar på afdøde, der bruges til genetisk rådgivning. 

Selve stamtræsdata ligger i et andet system og kommer ikke med i da-

tabanken. Der ligger både svar fra KBA og KG i genetikdatabanken. 

Genetikdata indrapporteres ikke til LRP. 

Sekretariatet for Patologi- og Genetikdatabanken skal ledes af forman-

den fra Patobank sammen med formanden for Genetikdatabankens re-

præsentantskab med sekretærbistand fra hvert område, med fælles for-

valtning. 
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Ved uenighed i den nye organisation udarbejdes en indstilling med for-

dele og ulemper til sundhedsdirektørkredsen, som sidder med beslut-

ningskompetencen. 

Spørgsmål til styregruppen for RBGB: Den er forskningsorienteret og 

mere politisk, hvorfor det måske ikke er helt relevant, at de er vores 

overordnede styregruppe. Dorte har givet udtryk for denne holdning og 

repræsentantskabet støtter denne holdning. 

Implementering og idriftsættelse af ny Patologi- og Genetikdatabank 

forventes sidst i 2020, og realiseringsperiode i starten af 2021. 

 

13.45 – 14:05 Regnskab Tjener lidt mindre på projekter. 

Der er overført midler fra 2018 til 2019 til e-boksprojektet. 

Vi har god økonomi. Der skal bruges midler til hjemmeside, indkalde-

modul og implementering af ny patologi og genetik database. 

Regnskab godkendt. 

 

14.05 – 14.15 Nyt møde Uge 39 - 40 Lone sender doodle og indkalder derefter via outlook. 

 

14.15 – 14.30 Eventuelt Intet 

 

 


