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REFERAT 
 

Møde:  43. møde i Patobankens Repræsentantskab 

Dato:  06.10.2020 

Kl.: 10:00-14:00 

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) 

Niels Marcussen (Odense) 

Niels Korsgaard (Esbjerg) 

Steen Jensen (Holstebro/Viborg) 

 

Lone Bojesen (Sekretariatet) 

Morten Axelsen (CIMT) 

Giedrius Lelkaitis (Informatikudvalget) 

Margit Rasted (SDS) 

 

Afbud: 

Morten Johansen (Hjørring) 

 

Referent   

Lone Bojesen  

10.00 – 10.10 Godkendelse af dagsorden 

og referat fra 42. møde 

Godkendt 

10.10 – 10.45 Orientering om drift af 

Patobanken 

CIMT orientering v. Morten Axelsen

 Almen orientering  

Sekretariat orientering v. Lone Bojesen 

                       Almen orientering 

Organisation orientering v. Dorte Lin-

nemann 

CIMT orientering 

Der er kommet på ny version af Progress databasen. 

Patobank opdateres til version 5.01 i aften d. 6/10 2020. 

Stigende forbrug af opslag i Patobank. 

Databehandleraftaler o.lign. tager meget langt tid at få på plads, og det 

giver driftsmæssige problemer eks. problemer med framelding.dk på 

Sundhed.dk, hvilket blokerer for opdatering af Sundhed.dk. 

De retsmedicinske institutter skal indberette via de lokale patologisy-

stemer på de sundhedsmæssige obduktioner. Dog kræver det videre 
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afklaring af det rent datamæssige. Lederne for de 3 relevante patolo-

giafdelinger og Dorte afklarer det med retsmedicinerne. 

 

Sekretariat: 

Da Patobanks data er klassificeret som patientjournaloplysninger, skal 

der være en tilladelse til opslag i patientjournal. 

Denne tilladelse gives fra 1. juli 2020 af regionerne. 

Hver region finder ud af, hvor man finder oplysninger om hvordan 

denne tilladelse søges, og sender et link til Lone Bojesen, så vil vi 

opdatere hjemmesiden med disse oplysninger. 

Nogle ikke specifikke smear kontrol koder udløser også et opfølgnings-

brev til rekvirenten (eks. Huder med henvisning til kræftpakkefor-

løb). Æ-koder til brug for opfølgning i screeningsprogrammet for 

livmoderhalskræft forbeholdes smear indtil videre, og denne beslut-

ning videregives til patologerne på alle afdelinger. Teksten til koden 

ÆAA000 ændres med historik til ”henvisning til gynækologisk 

kræftpakkeforløb”. 

Akkrediteringen af laboratoriesvar i praksissystemet mangler deltagelse 

fra Patologi. Brugergruppe for laboratoriesvarportalen er oplyst om, 

at manglende patologideltagelse. kan løses ved at kontakte Lone Bo-

jesen eller Dorte Linnemann, så sender vi ønsket videre i patologi 

kredse. 

 

Organisation 

Der er nedsat en styregruppe for analyse af biobankområdet af Danske 

Regioner og Sundhedsministeriet, for at skabe gode rammer for 

sundhedsmæssig forskning. 

På det statslige niveau har man den nationale biobank. 

Regionerne har RBGB og Patobank. 

Borgerne skal også kunne se, hvor de har materiale liggende 

I arbejdsgruppen er der repræsentanter fra Sundhedsministeriet, Danske 

Regioner, RBGB (Estrid Høgdall), Patobank (Dorte Linnemann), regi-

onerne (herunder Niels Marcussen), Statens Serum Institut og de sund-

hedsvidenskabelige fakulteter. Der skal nedsættes en faglig følge-

gruppe, og her skal der udpeges deltagere fra de lægevidenskabelige 

selskaber fra de 4 paramedicinske specialer (patologi, mikrobiologi, 

biokemi og immunologi). Det bør sikres, at de genetiske afdelinger 

også indtænkes. 

Arbejdet begynder med en kortlægning af biobanksområdet. Arbejdet 

forventes afsluttet maj 2021. 

10.45 – 11.00 Tilbagemelding fra ar-

bejdsgrupper 

Cyres v. Dorte Linnemann  

Indkalde-/svarmodul v. Reza Seri-

zawa/Dorte Linnemann 

Cyres-ændringer er sat på hold og afventer Patobank-udbuddet. 

 

Indkalde-/Svarmodul 

Der arbejdes med ændring af algoritmen til indkaldemodulet. 

CGI er færdig med deres del af udviklingen, og afventer regionernes 

opdatering af Patologisystemet til version 5.01. Midt og Nord er klar, 
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Fjernprint af indkalde- og svarbreve – 

status 

Ændringer som følge af HPV-baserede 

analyser 

Sjælland og Hovedstaden + Patobank er klar midt i oktober. Syd er for-

mentlig klar 1/1 2021. Sundhedsdirektørkredsen kommer med en ud-

melding om dato for implementering af den ny algoritme, og den for-

ventes at komme i drift 1/1 2021. Flere ting er gået lidt skævt i kommu-

nikationen, men de bruges som læring til næste gang. 

11.00 – 11.15 RBGBs forslag om infor-

mationsfilm om Patobank til nettet 

Der er kommet en lang række forslag til små ca. 3 minutter film til 

RBGBs hjemmeside. 

Hvad er et gen? 

Hvad er samtykke? 

Hvordan kommer man ud af et projekt? 

Osv. 

 

Skal der laves en tilsvarende video for Patobank? 

De fleste synes, at det er en god ide, og Dorte skriver rundt for at få 

nedsat en arbejdsgruppe. 

 

11.15 – 11.30 Information fra informa-

tikudvalget v. Giedrius Lelkaitis 

Informatikudvalget har afholdt 1 møde siden marts, der blev 

gennemgået 13 kodeønsker. 

Der blev foretaget 2 opdateringer (marts, oktober) med SDS: 

144 koder blev nyregistreret/ændret, 9 koder blev lukket. 

Listen med ændringer sendes ud til kodeansøgere og 

tilsvarende DMCG’er (er i gang med oktober 

opdatering) 

Farveoplysninger for tumorkoder er gemt i SDS datafil og 

klar til anvendelse når løsningen bliver implementeret af 

CGI. 

Farvekoderne kommer med næste opdatering af patologisystemet. 

I forbindelse med farvekoderne har Dorte kommunikeret med Labora-

toriesvarportalen, da de også gerne vil have farvekoderne med i deres 

svarvisninger, som også er den der vises på Sundhed.dk. Det er ikke 

muligt lige nu, da de bruger MedCom standarder, men kan komme som 

en udvikling i både Laboratoriesvarportalen og MedCom standarderne. 

 

Der kom et ønske om at kunne markere et svar som uventet svar, så der 

kan sendes en elektronisk varsling til rekvirenten, da farvekoderne ikke 

dækker alle svar, der skal handles på. Det bør indgå i arbejdet md krav-

specifikation til patologisystemet. 

 

11.30 – 12.00 Opsamling på nyt Fæl-

lesindhold 

Bioanalytikerudskæring – svartidsopgø-

relser 

Hvilke præparater bør registreres som 

kompleks, f.eks. pga. konferencebelast-

ning m.v.? 

Det kører fint nu. 

Det er dog lidt svært at data bruge for 2020, da dette år har været meget 

usædvanligt pga. COVID-19. 

Hvidovre har lidt negative erfaringer, da det har kostet dem meget, pga. 

deres indtægtsfinansiering. Deres økonomiafdelingen kan ikke fast-

sætte en pointpris pga. ændringer i både praksis og smear point. 

Godt og praktisk til at udregne molekylærpoint. 
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EM er prissat lidt skævt, da laboratoriearbejdet og læge arbejdet kan 

være foretaget forskellige steder. Ved prissætning af analyser med lille 

volumen er pointsætningen mere usikker, og det skal der tages højde 

for lokalt. Desuden skal der tages højde for at driftsomkostningerne ved 

nogle analyser langt overstiger de gennemsnitlige 20%. 

Der var meget erfaringsudveksling, om hvordan pointene bruges for-

skellige steder. 

 

Det blev drøftet om vi skal finde en anden metode til aktivitetsvurde-

ring, når pointsystemet igen skal opdateres. 

Vi genbesøger dette punkt igen om et år. 

 

12.30 – 13.10 Fællesregionalt udbud af 

patologisystem og Patobanken 

Patologi- og Genetikdatabank 

Patologisystem og digital patologi 

Patologi- og genetik databank 

Endeligt tilbud leveres i denne uge, og der er aftalt evalueringsmøder d. 

2/11 virtuelt. 

Vi skal være obs på overførsel af data fra det gamle til det nye system. 

Den nye Patobank er implementeret i start 2022, og her sker der en mi-

grering af data fra den gamle Patobank. Det nye patologisystem kom-

mer først senere, og derfor skal det kun overføre til den nye Patobank. 

 

Patologisystem 

IT-arkitekturanalysen skal være klar i år, 1 installation eller 5 installati-

oner. Vi har anbefalet 5 installationer under 1 aftale. 

Derefter går kravsspecifikationsarbejdet i gang i 2021. Der vil forment-

lig ikke være besparelser på IT ved 5 installationer. Da vi har én aftale  

for alle regioner, vil vi kunne forhandle samlet om prisen ved udvikling 

i systemet. 

Referencegruppen udvides til 1 patolog og 1 bioanalytiker fra hver re-

gion + 2 molekylærbiologer og 2 digital patologer. 

Gerne så bred repræsentation som muligt regionsmæssigt. 

Flg. blev valgt til de to pladser for molekylærbiologer og digital patolo-

ger: 

Molekylærbiologer: Iben Daugaard (Region Midt), Jens Ole Eriksen 

(Region Sjælland) 

Digital patologer: Giedrius Lelkaitis (Region Hovedstaden), Niels Mar-

cussen (Region Syd) 

Regionerne har indmeldt patologer og bioanalytikere; Region Nord 

mangler dog at udpege en bioanalytiker. Anja giver besked til Dorte, 

som derefter giver en samlet besked til Connie Nielsen om medlem-

merne af referencegruppen. 

 

Digital patologi 

Region Syd har en aftale på dette område, hvor alle andre regioner har 

en option. 

Region Syd informerede om deres erfaringer med Sectra. 
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Region Sjælland har haft en dialog med Sectra, og har fravalgt optio-

nen og går i eget udbud. De har fokus på integration med patologisyste-

met og lagring af billederne. 

Region Hovedstaden, Nord og Midt er ved at afklare, om de vil accep-

tere optionen. 

Et samlet tværregionalt udbud af patologi system og digital patologi 

drøftes. Det vil være meget komplekst, og digital patologi er i tidligt 

stadier af udvikling. Det vurderes derfor, at det bedste vil være, at de 

enkelte regioner går videre hver for sig, men at et fælles udbud om di-

gital patologi kan overvejes om ca. 3 – 5 år, når der er bedre erfaringer 

og systemerne er mere modne. 

 

13.10 – 13.15 Overgang til SOR-koder Dette skal foregå i 2021. 

CGI kommer med et prisestimat i denne måned. Dorte orienterer repræ-

sentantskabet pr. mail. 

Dorte tager også en forhandling med SOR gruppen omkring evt.  med-

finansiering. 

 

13.15 – 13.40 Budget 2021 (bilag) Vores budget er blevet PL-reguleret. Budgettet for 2021 estimeres efter 

PL-reguleringssatsen for 2020 til 4,15 mio. kr.. 

CIMT-udgifterne er blevet dyrere pga. behov for flere Progress-li-

censer, samt øget udgift til CGIs service og vedligehold som følge af 

den ny algoritme til indkaldemodulet.. 

Udgiften til Cyres er PL-reguleret. 

Stigningen i licensforbrug ligger mest hos klinikerne og er fordelt over 

hele landet. 

Budgettet er godkendt. 

 

13.40 – 13.45 Nyt møde  Lone sender en doodle og der bliver mulighed for virtuel deltagelse. 

Mødet plejer at lægges i marts. 

 

13.45 – 14.00  Eventuelt Intet 

 

 


