
 

 

 1/5 

 Patologiafdelingen 
 

 

 

Herlev Ringvej 75 

2730 Herlev 

 

  

 

REFERAT 
Mødet afholdes som mail-møde grundet 

Corona-situationen 

 
Møde:  42. møde i Patobankens Repræsentantskab 

Dato:  24.03.2020 

Kl.: 10:30-14:30 

Sted:  

 

Deltagere:  

Anja Høegh Brügmann (Aalborg) 

Bettina Filtenborg-Barnkob (Hvidovre) 

Birgit Meinecke (Roskilde) 

Dorte Linnemann (Herlev) 

Ida Holm (Randers) 

Jacob B. Hansen (Sønderborg) 

Jane Preuss Hasselby (Rigshospitalet) 

Marianne Waldstrøm (Vejle) 

Marie Louise Jespersen (Århus) 

Morten Johansen (Hjørring) 

Niels Marcussen (Odense) 

Niels Korsgaard (Esbjerg) 

Steen Jensen (Holstebro/Viborg) 

 

Lone Bojesen (Sekretariatet) 

Morten Axelsen (CIMT) 

Giedrius Lelkaitis (Informatikudvalget) 

Margit Rasted (SDS) 

 

Afbud: 

Ivan Brandslund (DR) 

 

Referent   

Dorte Linnemann  

10.30 – 10.40 Godkendelse af dagsorden 

og referat fra 41. møde 

 

10.40 – 10.50 Velkommen til nye med-

lemmer 

Velkommen til Jane Preuss Hasselby, der er blevet ledende overlæge 

på Patologiafdelingen, Rigshospitalet 

10.50 – 11.15 Orientering om drift af 

Patobanken 

CIMT orientering v. Morten Axelsen

 Almen orientering  

Sekretariat orientering v. Lone Bojesen 

- Patobank kom op på ver 4.5 17/12-19. Stor hjælp med testen af 

Screeningsmodulet fra Region Midt. 

- I januar fik vi aftale i hus med CGI, som sikrer drift frem til afslut-

ning af udbudsprojektet. 
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                       Almen orientering 

Organisation orientering v. Dorte Lin-

nemann 

- En del af aftalen var databehandleraftale mellem Region Hovedsta-

den og CGI 

- I februar kom Patobankdatabasen op på Progress 11.7. Selve over-

gangen gik planmæssigt, men desværre var frameldingsportalen util-

gængelig flere dage efter, fordi vi ikke havde taget højde for at fra-

meldingsportalen har sin egen webserver, der også skulle opdateres. 

- Det var planen, at frameldingsportalen skulle have været nedlagt i 

2019, og frameldinger for alle screeningsprogrammerne samlet på 

Sundhed.dk, men juridiske knuder har forsinket dette, primært afkla-

ring på spørgsmål om hvorvidt indsamling af frameldingsårsager 

kræver samtykke fra borgeren i hvert enkelt tilfælde. Der er stadig 

ikke sat nogen dato på overgangen, men Framelding.dk kan køre vi-

dere så længe det er nødvendigt. 

- Vi mangler fortsat at få færdigetableret databehandleraftaler for Pa-

tobank med dataejerne i de øvrige regioner. Det forhindrer desværre, 

at nye systemer fra primærsektoren kan få lov til at give brugere ad-

gang til Patobankdata. For øjeblikket står A-data i venteposition, og 

vi har fået forespørgsel om levering af data fra de Retsmedicinske 

afdelinger til Patobank. 

- Der har over året været stigende brug af Patobank, og vi kommer til 

at købe flere licenser hos CGI for at kunne følge med. 

 

Sekretariat: 

DMDD er solgt til tyske SynLab. WebReq backend lukker 1/3, hvoref-

ter man skal bruge WebReq Admin (bruges til at hente eller se re-

kvisitioner fra praksis). Kontakt Lone, hvis I har brug for flere op-

lysninger eller link til WebReq Admin. 

 

Organisation: Genetikbanks repræsentantskab er ved at blive etable-

ret. Når der er valgt en formand for Genetikbank, vil der blive ind-

gået aftaler om den fremtidige sekretariatsfunktion. 

Der er foretaget 18 forskningsudtræk i Patobank i 2019. Sundhedsdata-

styrelsen har registreret 377 udtræk, hvor Landsregistret for Patologi 

indgår i søgningen, men patologi-data er ikke leveret i alle sagerne. 

 

11.15 – 11.30 Tilbagemelding fra ar-

bejdsgrupper 

Cyres v. Dorte Linnemann  

Indkalde-/svarmodul v. Reza Serizawa 

Fjernprint af indkalde- og svarbreve – 

status 

Ændringer som følge af HPV-baserede 

analyser 

Cyres: 

Cyres-arbejdsgruppen er sat på pause under udbudsprocessen 

 

Indkaldemodul: 

Fjernprint af indkalde- og svarbreve v. Reza Serizawa 

Region Midt; har som den hidtil eneste Region implementeret e-

brev svar fuldt ud. Dette hænger selvfølgelig sammen med, at det 

er denne region der har fungeret som testregion i udviklingsperio-

den.  

Region Hovedstaden; har endnu ikke implementeret løsningen.  
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Vi har formuleret kategorier af svarbreve. Vi endte på 10 forskel-

lige typer. Der er kørt test i produktionsmiljø på 5000 svar. Stør-

stedelen; alle svar som har cytologiske normale celler, ender i ka-

tegori 21, da de mangler opfølgningskode. De abnormale svar en-

der som udgangspunkt i rigtige skabeloner. Hjemmetest skal have 

implementeret koder i algoritmen.  

Planen er, at vi skal have ændret nogle ting i vores interne ar-

bejdsdokumenter/arbejdsgange førend vi i lighed med Region 

Sjælland, tester rigtigt hos udvalgte rekvirenter. Herefter kan vi 

implementere fuldt ud.  

Region Sjælland; har endnu ikke implementeret løsningen. 

I Region Sjælland er man startet op den 13.02.2020 med 3 test-

praksis. 

Man kontrollerer hver dag disse svarbreve – og det hele kører 

problemfrit. Alle kvinder får de rette svarbreve. 

I regionen har man valgt den store model (red. mange forskellige 

svarbreve), og vi har endvidere valgt, at gynækologiske special-

læger samt gynækologiske sygehusafdelinger ikke skal have mu-

ligheden for at vælge svarbrev til kvinden. 

Region Syd – Vejle; har endnu ikke implementeret løsningen. 

I Vejle (prøver fra Sygehus Lillebælt og Fyn) har man testet og 

arbejdet med forskellige afklaringer, såsom hvordan man undgår 

at prak. gynækologers prøver bliver en del af direkte brevsvar. 

Det mener vi at have en løsning på. Vi mangler stadig at afklare 

hvordan- og hvor meget arbejde- der fremadrettet ligger i at an-

vende og kvalitetssikring modellen. Vi har ikke ledige sekretær-

resurser til at lave så tæt en opfølgning og overvågning som er 

vores indtryk der stadig gøres i Region Midt. 

Region Syd – Esbjerg/Sønderborg; er ikke kommet i gang med 

e-brev svar endnu 

Region Nord; har ikke opdateret mig aktuelt, men er efter min 

bedste overbevisning heller ikke gået i gang med e-brev svar  

 

Ændringer som følge af HPV-baserede analyser 

Som følge af nye anbefalinger vedr. HPV-testning fra Den natio-

nale styregruppe for screeningsprogrammet for livmoderhals-

kræft er der behov for ændringer i Indkaldemodulet. CGI har ad-

skilt ændringerne i to sager: 

1. Segmenteret indkaldelse og justering af svarbrevsalgorit-

men 

2. Indførsel af 7 kategorier i HPV-prøver 

Det er estimeret, at de to ændringer vil beløbe sig til ca. hhv. 

300.000 kr. og 350.000 kr.. Ændringerne fordyres af ændringer 

som følge af Vejles pilotprojekt for anden triageringsstrategi. 

Projektet er til gavn for hele landet. Det er aftalt med CGI og Ind-

kaldemodulgruppen, at de undersøger om Vejle-projektet kan 
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køre med mindre ændringer end de forudsatte i prisestimatet, og 

vi derved kan mindske udgiften.  

Som led i udbudsprocessen af Patobank er der indgået en ny af-

tale med CGI om Patobank. Det betyder, at der skal betales for 

udarbejdelse af løsningsforslag og tilbud, hvor dette tidligere ind-

gik i den samlede pris for leverancen. Der er derfor behov for 

at repræsentantskabet godkender, at der anvendes ca. hhv. 

25.000 kr. og 35.000 kr. til udarbejdelse af løsningsbeskrivel-

ser for de to ændringsønsker. Der er plads i Patobanks udvik-

lingsbudget til disse beløb.  

Tydeliggørelse (Giedrius): 25.000-30.000 kr. er beregnet til at 

udarbejde løsningsforslag, mens 300.000-350.000 er estimeret 

pris for selve løsningen på ændringer. 

Repræsentantskabet har godkendt udgiften til løsningsbeskrivel-

serne. Indkaldemodulgruppen undersøger fortsat mulighederne 

for mindre omkostningstunge løsninger. Dorte L undersøger om 

det er muligt at udskyde implementeringerne af ændringerne i 

screeningsprogrammet til ny Patologi- og Genetikbank er imple-

menteret. 

  

 

11.30 – 11.45 Valg af ny repræsentant 

til DKLS 

Tonje Johansen fratræder sin funktion som Patobankens repræsentant i 

DKLS, og vi skal derfor have valgt en ny.  

Randers foreslår, at Mary Holten Bennetsen vælges som ny repræsen-

tant. Begrundelsen er, at Region Midt er repræsenteret ved Berit An-

dersen, og af patologiafdelingerne i Region Midt derved ikke indgår i 

DKLS. Hvis Mary vælges, vil patologerne fra Region Midt være repræ-

senteret. 

Repræsentantskabet bedes melde, om de kan godkende udnævnel-

sen af Mary, alternativt indstille andre til posten. 

Repræsentantskabet har godkendt valget af Mary Holten Bennetsen. 

11.45 – 12.00 RBGBs forslag om infor-

mationsfilm om Patobank til nettet 

RBGB er gået i gang med at producere små informationsfilm om de 

forskellige biobanker. Der er i den sammenhæng mulighed for, at der 

kan laves en informationsfilm om Patobank. 

Repræsentantskabet bedes melde, om de kan understøtte, at der 

produceres en informationsfilm om Patobank 

Hvis repræsentantskabet er positivt for ideen, skal der nedsættes en ar-

bejdsgruppe. 

Repræsentantskaber er positivt for ideen, men flere foreslår, at vi af-

venter ny Patologi- og Genetikdatabank. Punktet drøftes igen ved efter-

årets møde i repræsentantskabet før endelig stillingtagen. 

12.30 – 12.45 Information fra informa-

tikudvalget v. Giedrius Lelkaitis 

• Informatikudvalget har siden sidste generalforsamling afholdt 

3 møder.  

• Giedrius Lelkaitis blev valgt til udvalgets formand 

• IT-udvalg har fået to nye medlemmer: Rikke Karlin Jepsen og 

Nina Karnøe Bentzer 

• 30 kodeønsker blev registreret 
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• 1476 koder blev oprettet eller ændret, 9 koder lukket 

• Farvemarkering i Patobank bliver opdateret til 3 farvemodel 

(rød = maligne, orange = præmaligne eller malignitetssuspekte, 

sort = øvrige) og forventes publiceret i efterår 2020. Anmod-

ninger om farvemarkering for specifikke diagnoser eller diag-

nosetyper kan sendes via udfyldt skema for nye koder. 

 

12.45 – 13.15 Opsamling på nyt Fæl-

lesindhold 

Bioanalytikerudskæring – svartidsopgø-

relser 

Hvilke præparater bør registreres som 

kompleks, f.eks. pga. konferencebelast-

ning m.v.? 

Punktet udskydes 

13.15 – 13.30 Fællesregionalt udbud af 

patologisystem og Patobanken 

Patologi- og Genetikdatabank 

Der er valgt tre prækvalificerede leverandører, som nu kan udarbejde 

tilbud. Det vil blive meldt ud hvilke, når det er officielt. 

 

Arbejdet med udbuddet af patologisystemet er gået i gang igen med re-

vision af Projektinitieringsdokumentet (PID). Kravspecifikationen vil 

blive gennemgået igen.  

Bettina Filtenborg-Barnkob og Jane Hasselby indgår for Region H i 

hhv. styregruppen og referencegruppen for udbuddet.  

13.30 – 13.45 Overgang til SOR-koder I maj 2021 skal vi overgå fra SHAK-koder til SOR-koder som afde-

lingsklassifikation. Det vil indebære behov for ændringer i patologisy-

stemet og i Patobank. På det tidspunkt vil der være en ny Patobank, 

som skal kunne håndtere SOR-koder. Der er derfor ikke umiddelbart 

behov for at ændre nuværende Patobank. Imidlertid skal patologisyste-

met ændres for at kunne håndtere overgangen til SOR-koder.  

DL foreslår, at denne ændring af patologisystemet håndteres via Pato-

bank, og at der kan bedes om prisestimat og indgås aftale om udarbej-

delse af løsningsbeskrivelse fra CGI. Repræsentantskabet bedes 

melde, om det kan godkendes. 

Repræsentantskabet har godkendt, at Patobank starter processen med 

prisestimat for løsningsbeskrivelse og tilbud. 

13.45 – 14.05 Regnskab 2019 (bilag) Repræsentantskabet bedes melde, om regnskabet kan godkendes. 

Repræsntantskabet har godkendt regnskabet. 

14.05 – 14.15 Nyt møde  Lone indkalder efterårsmøde 

14.15 – 14.30  Eventuelt Intet 

 


