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 Patologiafdelingen 
 

 

 

Herlev Ringvej 75 

2730 Herlev 

 

  

 

 

Møde:  41. møde i Patobankens Repræsentantskab 

Dato:  07.10.2019 

Kl.: 10:30-14:30 

Sted: IMT-Lokale-BV7-3.26 

 

Deltagere:  

Anja Høegh Brügmann (Aalborg)(Skype) 

Bettina Filtenborg-Barnkob (Hvidovre) 

Birgit Meinecke (Roskilde) 

Dorte Linnemann (Herlev) 

Marie Louise Jespersen (Århus) 

Niels Marcussen (Odense) 

Niels Korsgaard (Esbjerg) 

Steen Jensen (Holstebro/Viborg)(video) 

Vera Timmermans (Rigshospitalet) 

 

Lone Bojesen (Sekretariatet) 

Morten Axelsen (CIMT) 

Giedrius Lelkaitis (Informatikudvalget) 

Miljan Faber (SDS) 

 

Afbud: 

Morten Johansen (Hjørring) 

Ivan Brandslund (DR) 

Ida Holm (Randers) 

Marianne Waldstrøm (Vejle) 

Jacob B. Hansen (Sønderborg) 

Margit Rasted (SDS) 

 

Referent   

Lone Bojesen  

10.30 – 10.40 Godkendelse af dagsorden 

og referat fra 40. møde samt referat af re-

præsentantskabsmøde vedr. pointsystem 

(bilag) 

Godkendt 

10.40 – 10.50 Velkommen til nyt med-

lem 

Nyt medlem Marie-Louise Jespersen (Aarhus) formelt blevet medlem 

10.50 – 11.15 Orientering om drift af 

Patobanken 

CIMT orientering v. Morten Axelsen

 Almen orientering  

CIMT: 

Det kører som det skal i driften. Ingen større problemer med overførs-

ler eller adgange. Det hjalp at Patobank blev flyttet til nyt miljø og ser-

vere. 
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Sekretariat orientering v. Lone Bojesen 

Almen orientering 

Organisation orientering v. Dorte Lin-

nemann (bilag) 

 

Sekretariat: 

I Brugergruppe for laboratoriesvarportal er der registreret et ønske fra 

borgere om at kunne se status på patologiprøver, altså om de er modta-

get og i gang. Lone har svaret, at dette afventer udbuddet af Patobank, 

og en evt. beslutning i dette forum. Repræsentantskabet ser ingen pro-

blemer i dette, så Lone melder tilbage til laboratoriesvarportalens an-

svarlige, at det allerede kan lade sig gøre efter den sidste opdatering af 

Patobank. 

 

DMDD er solgt til tyske SYNLAB, som gerne vil udbrede WebReq i 

flere lande. 

 

Birgit har spurgt RSjs jura afdeling om det er tilladt i forhold til GDPR, 

at sundhedspersonale (læger) står med fulde navn på svar for livstid. 

 

Vi har indhentet tilbud på ny hjemmeside til en pris på ca. 13.000 kr. 

fra en ny leverandør, da den nuværende ikke reagerer på henvendelser 

og platformen hjemmesiden er lavet på, er forældet. 

Repræsentantskabet har godkendt denne udgift 

 

Organisation orientering: 

Når Patobanks database bliver Patologi- og Genetikdatabank vil orga-

niseringen ændres. Vi indgår i Danske Regioners biobanksorganisation. 

Dorte har anbefalet, at Patobanks repræsentantskab bibeholdes, og der 

oprettes et tilsvarende repræsentantskab for Genetik, Genetikbank. Pa-

tobank og Genetikbank får en fælles database, Patologi- og Genetikdat-

bank. Sekretariatet for Patobank bliver fællessekretariat for Patologi- 

og Genetikdatabank. Der laves fælles indstillinger til budget og udvik-

ling af systemet. Lederen for det fælles sekretariat bliver formanden for 

Patobank. Ved uenighed mellem de to repræsentantskaber fremlægges 

argumenterede indstillinger for Regionernes sundhedsdirektørkreds. Se 

vedlagte bilag for nærmere oplysninger. 

Ved opslag i Patologi- og Genetikdatabank kommer man til at se både 

patologi- og genetiksvar, men man kan også filtrere, så man kun ser en-

ten eller. 

 

11.15 – 12.00 Tilbagemelding fra ar-

bejdsgrupper 

Cyres v. Dorte Linnemann  

Indkalde-/svarmodul v. Dorte Linnemann 

Fjernprint af indkalde- og svarbreve – 

status 

Arbejdsbelastning og pointsystem v. 

Dorte Linnemann  

 Status for tidsstudierne 

Cyres: 

Ny initiativer afventer udbud af Patobank. 

Indkalde og svarmodul: 

Dorte fremlægger status fra Reza Serizawa.  

Fjernprint af indkaldelsesbreve har kørt i 1½ år. 

Fjernprint af svarbreve er blevet testet i Region Midtjylland, som har 

indført det. Region Sjælland og Hovedstaden tester. Region Syddan-

mark har besluttet formuleringen af brevene og går snart i gang med 
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test. Region Nordjylland vides ikke. Forventes snart implementeret i 

hele landet. 

 

Framelding i screeningsprogrammet bliver lagt over i Sundhed.dk, dog 

med en 4-6 ugers forsinkelse (slut oktober eller start november). Fra-

melding via Sundhed.dk og Framelding.dk kører parallelt i et stykke 

tid. 

Der er problemer med borgersamtykke til lagring af frameldelses-

grunde pga. GDPR, hvor borgerne skal give speciel tilladelse til over-

førsel af data til screeningssystemet. 

 

Tidsstudie: 

Minitidsstudie for molekylærbiologerne kørte de 2 sidste uger af sep-

tember. 

Der mangler indsamling af data om molekylær type E. 

Lone sender oversigten over molekylærundersøgelserne til de ansvar-

lige, når vi har alle data, så E typen kan sorteres ud. 

Dette skal gerne gøres hurtigst muligt, så Dorte kan foretage beregnin-

gerne for molekylærbiologernes point. 

 

12.00 – 12.30 Frokost  

12.30 – 12.45 Information fra informa-

tikudvalget v. Giedrius Lelkaitis 

I 2019 har udvalget afholdt 2 møder. 3. møde er på vej. 

1450 koder er opdateret især genetik koder. 

De nye koder kontrolleres automatisk for både kode og tekst. 

Der er afholdt møde med Sundhedsdatastyrelsen, hvorefter Kell Greibe 

har fået adgang til Informatikudvalgets fælles web-rum (Github), hvor 

han kan se ønsker om nye koder, med mulighed for at kommentere. 

2 nye medlemmer er kommet med. 

Udvalget arbejder med opdatering af farvekodningen af maligne og 

præmaligne diagnoser i Patobank. Farvekodning i de elektroniske pati-

entjournaler (EPJ) er stort ønske fra klinikere. Det kræver at EPJ og 

praksissystemer kan udtrække farvekoden fra Patologisystemet. Der 

skal startes med et krav i udbuddet for patologisystemet, og derefter 

skal der arbejdes med MedCom og praksissystemer, så farvekoden i pa-

tologisystemet kan overføres til EPJ. 

 

Der var en diskussion om, hvad patologiafdelingen skal gøre ved uven-

tede svar o.lign. HGH har lige haft tilsyn fra Styrelsen for Patientsik-

kerhed, hvor det var et krav, at patologiafdelingerne har en instruks for 

”Håndtering af afvigende, akutte prøvesvar” 

Lone medsender HGH´s instrukser for kritiske diagnoser. 

 

12.45 – 13.00 Fællesregionalt udbud af 

patologisystem og Patobanken 

Patologi- og Genetikdatabankbank 

Udbuddet for Patobank afventer en exit aftale med CGI, hvor Patobank 

og Biobank aftalerne skal adskilles. 

Forhåbentligt sendes udbuddet ud her i oktober, og implementeringen 

kan ske i 2021. 
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13.00 – 13.45 Nyt pointsystem (bilag) Møde i slut august (se referat vedhæftet indkaldelse). 

Molekylærbiologernes point kan først laves færdigt efter opgørelsen af 

minitidsstudiet. Godkendes pr. mail. 

Fordeling af prøver i 2018 på hospital og praksis sendt ud med bereg-

ning i både det gamle og nye pointsystem. Dog kan der ikke beregnes 

på de ”nye” analyser, da de ikke kan skilles ud. Molekylæranalyserne 

indgår ikke i det tilsendte materiale. Omregningsfaktoren er ændret fra 

6 til 7 kr. i det nye system; det er kun lønbudgettet, der indgår i bereg-

ningerne. De nye point kan ikke direkte sammenlignes med de gæl-

dende point, bl.a. fordi omregningsfaktorens stigning ikke modsvarer 

PL-udviklingen. Det aftales, at Dorte beregner tabellerne med en om-

regningsfaktor svarende til PL-reguleringen. Det godkendes via mail 

om det er denne faktor eller 7 kr., der skal anvendes til de nye point. 

 

Dorte uddyber i Fællesindholdet omkring beregningen af point og bru-

gen af disse. I den samlede slutrapport for tidsstudierne skrives om au-

tomatiseringens påvirkning af point for især bioanalytikerne. 

De nye point forslag godkendes. 

Point for molekylæranalyser sendes til mail godkendelse. 

 

13.45 – 14.05 Budget 2019 (bilag) Begrundede ændringer er indsat. 

Dorte har indstillet til Danske Regioners sundhedsdirektørkreds at Pa-

tobanks (og senere Patologi- og Genetikdatabanks) budget bliver PL-

reguleret. Indenfor den ramme vil vi også kunne rumme sekretariatsud-

gifter til Genetikbank. 

Når udbuddet er afgjort, skal budgettet revideres i forhold til it-udgif-

terne til den ny Patologi- og Genetikdatabank. 

 

Budgettet er godkendt 

 

14.05 – 14.15 Nyt møde  Uge 13 tirsdag d. 24/3 

Odense, adressen kommer senere. 

 

14.15 – 14.30  Eventuelt Patologisystemudbud: 

99,9% sikkert at Region Hovedstaden går med i det fælles udbud; der 

mangler kun den officielle tilkendegivelse. Region Sjælland er stadig 

uafgjort. 

 

 


