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REFERAT 
 

Møde:  45. møde i Patobankens Repræsen-

tantskab 

Dato:  26.10.2021 

Kl.: 10:30-14:30 

Sted: Vejle Sygehus og Teams  

 

Deltagere:  

Anja Høegh Brügmann (Aalborg) 

Bettina Filtenborg-Barnkob (Hvidovre og Sjæl-

land) 

Helle Knudsen (Herlev) 

Jette Krüger Jensen (Ledende bioanalytiker, 

Randers) 

Niels Marcussen (Aabenraa) 

Jane Preuss Hasselby (Rigshospitalet) 

Marianne Waldstrøm (Vejle) 

Morten Johansen (Hjørring) 

Tina Green (Odense) 

Niels Korsgaard (Esbjerg) 

Steen Jensen (Holstebro/Viborg) 

 

Lone Bojesen (Sekretariatet) 

Morten Axelsen (CIMT) 

Giedrius Lelkaitis (Informatikudvalget) 

Margit Rasted (SDS) 

Milan Faber (SDS, observatør) 

 

Ekstern: Reza Serizawa (Formand for arbejds-

gruppen for Patobankens indkaldemodul) 

 

Afbud: 

Marie Louise Jespersen (Århus) 

Referent   

Lone Bojesen  

10.30 - 10.45 Velkommen og præsenta-

tionsrunde 

Anja læste en mail fra Dorte Linnemann med tak for godt samarbejde. 

Resten præsenterede sig. 

10.45 – 10.50 Godkendelse af dagsor-

den og referat fra 44. møde 

Anja spurgte til Informatik udvalgets drøftelse fra sidste møde om 

mærkning af uventet fund.  

Koden er oprettet med gul farve: Uventet fund ÆXXX29 
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10.50 – 11.00 Valg af ny formand for 

Patobank 

Procespapir er udsendt, og der har været opslag i DPAS. 

Der er ingen kommentarer til processen. 

Anja var eneste ansøger og er valgt som ny formand for Patobankens 

repræsentantskab. 

Repræsentantskabet konstituerer sig med en næstformand, som vælges 

på næste møde. 

 

Ifølge procespapiret om Patobanken som er vedhæftet indkaldelsen 

skal økonomien varetages af formandens afdeling, dog bibeholdes det 

på Herlev for nuværende 

 

11.00 – 11.15 Valg af ny repræsentant i 

DKLS 

Dette valg er tidligere udsendt til repræsentantskabet. 

Mary Holten Bennetsen som sad i DKLS foreslog Dorte Kjær som ny 

repræsentant.   

Dorte har ikke en plads i Patobankens repræsentantskab, men kan del-

tage som Reza (eksternt medlem) eller ad hoc. 

Der var en drøftelse om Patobanken skal have en repræsentant i dette 

udvalg. Flere mener, at der er en naturlig kobling til DKLS pga. indkal-

demodulet, som ligger i Patobank. 

Dortes godkendelse afventer DKLS´ drøftelse af styregruppens sam-

mensætning på et snarligt møde. 

 

11.15 – 11.45 Orientering om drift af 

Patobanken 

CIMT orientering v. Morten Axelsen

 Almen orientering  

Sekretariat orientering v. Lone Bojesen 

                       Almen orientering 

 

CIMT orientering 

Driften kører meget stabilt. 1 gang gik strømmen til hele centret i ca. 4 

timer. 

Smear svar lå i en anden svarstandard, som havde visse begrænsninger, 

men det er muligvis en Region Hovedstaden problematik. Man har 

flyttet smear svar til en svarstandard ligesom histologisvar, hvilket 

ikke har givet problemer.  

IT løsning til selvopsamlede prøver i screeningprogrammet for livmo-

derhalskræft: Dette kræver en ændring i Patobanken og de lokale Pa-

tologisystemer. Der er lavet en ændringsanmodning til GEPARD 

projektet og Patologisystemet. Den ene udløser en betaling fra Pato-

bank til ændringen i GEPARD og en fra regionerne til ændringer i 

de lokale Patologisystemer.  

Anja har godkendt at Hvidovre (produktion) og Randers (Ph.d. pro-

jekt) går videre med udviklingen lokalt. 

Det fælles IT system til ændringen i Patobank kommer med GE-

PARD i 2023. 

Region Hovedstaden og Region Midtjylland kører med lokale syste-

mer til de selvopsamlede projekter. 

Der kom et krav om håndtering af selvopsamlede prøver fra Styre-

gruppen for livmoderhalskræft screeningen i 2018, og indtil 2023, 

hvor GEPARD kan håndtere dette, kan andre regioner måske koble 

sig på Region Hovedstadens løsninger via Simple solution (privat 

firma). 



 

 Side 3 
 

Regionerne må selv lave aftaler med Simple Solution. 

Kravsspecifikationen til selvopsamlede prøver er kun lige udarbej-

det. 

Punktet tages op igen på næste møde med bilag om muligheder. 

 

Sekretariat: 

Peter Ingeholm har et ønske om, at foreløbigt svar kan fremgå af Pato-

bank, så klinikkerne kan se det. Især SP har problemer med svarvis-

ning, og derfor henviser patologerne til at se svar i Patobank, men her 

fremgår et foreløbigt svar ikke. 

Repræsentantskabet er ikke interesserede i denne løsning, da patienten 

vil kunne se det foreløbige svar i f.eks. Sundhed.dk. 

Løsningen må findes i SP og ikke Patobanken. 

 

Licenser til opslag i Patobanken bliver fordelt til Regionerne, og ikke 

til de enkelte patologiafdelinger. Licenserne er baseret på samtidige 

brugere. 

 

WebReq brugeradgange slettes ved inaktivitet i 3 måneder, dog sendes 

en mail til brugeren inden sletning. 

 

Tove Aagesen sendte Lone en mail om et emne, der havde været på 

MedComs Laboratoriemedicinske referencegruppes møde, omkring 

ændring af cpr.nr. på rekvisitioner, der er svaret ud. 

MedComs anbefaling er at man ændrer svaret på den forkerte patient, 

så det fremgår at rekvisitionen er fejloprettet, og at man opretter en ny 

rekvisition på den korrekte patient med al tekst og koder på ny. 

Lone tog sagen med på Brugergruppe for laboratoriesvarportalen, og 

fik der at vide, at det har der altid stået i MedComs standard. Begrun-

delsen er primært baseret på Biokemiske svar, som overføres til labora-

toriesvarportalen, og en læge der downloader svar herfra, abonnerer på 

svaret, så de automatisk får besked ved ændringer. Patologisvar hentes 

fra Patobank, hver gang man slår en patient op, og svarerne er derfor 

altid opdaterede. Nogle læger vælger at downloade svar til eget journal-

system, og disse vil aldrig blive ændret, hvis lægen ikke kontaktes. Når 

vi ændrer cpr. på et patologisvar, sker det kun ved henvendelse fra eller 

til rekvirerende læge, og med skriftlig dokumentation for ændring. 

Sagen har efterfølgende været oppe på et møde i Region Hovedstadens 

Systemforum for Patologi, hvor man påpeger følgende problemer ved 

ikke at ændre cpr.: 

Patologisvar er baseret på forgængeligt materiale, som ikke kan gen-

skabes. Samtidigt er patologisvarene længe undervejs, nogle gange 

med flere suppleringer. 

At skulle overføre alle de forskellige felter af data til en ny rekvisition, 

kompromitterer i den grad patientsikkerheden og ved supplerede svar 
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vil det slet ikke kunne lade sig gøre at dokumentere supplementet kor-

rekt i det nye svar. 

Hvis CPR ikke udskiftes, så vil der dannes et nyt NPN nummer, samt 

nyt undersøgelses-/rekvisitionsnummer. Dette kan begrænse sporbar-

hed og patientsikkerhed.   

I de tilfælde, hvor CPR skal udskiftes, har rekvirenter allerede selv be-

mærket problemet og er klar over det. Fejlen er rekvirentens ansvar og 

bør ikke gå ud over borgeren. 

Hvis CPR ikke udskiftes, så vil borgeren have et patologisvar stående i 

deres sundhed.dk, hvilket kan virke dramatisk i forhold til en blodprøve 

f.eks. 

Gruppen for Patobankens indkalde- og svarmodul sender e-boks breve 

til borgere, som har modtaget forkerte cervixcytologisvar(medrpt03). I 

disse beskrives, at det forkerte svar naturligvis fjernes fra sundhed.dk, 

hvilket er mest hensigtsmæssigt for borgeren.  

Lone spurgte også MedCom om begrundelse for denne procedure, og 

fik dette svar fra Michael Johansen, chefkonsulent: 

”Laboratoriesvarstandarden er udarbejdet til at beskrive hvordan et la-

boratoriesvar skal sammensættes, forsendes og modtages hos svarmod-

tageren. 

Da standarden blev udarbejdet, blev der ikke beskrevet hvad man bør 

gøre i forbindelse med forkert eller ændret patient-ID for en rekvisition. 

Siden standardens tilblivelse er der opstået tiltagende behov for æn-

dring af patient-ID, og der er tilgået MedCom information om utilsig-

tede hændelser i forbindelse med ændringer af patient-ID, udløst af en 

forskellig opfattelse af om og hvordan man kan ændre et patient-ID på 

en rekvisition. 

Derfor har MedCom vurderet på hvilken form for præcisering der har 

kunnet skrives ind i standarden, og det er den som er blevet præsenteret 

ved mødet i MedComs laboratoriemedicinske referencegruppe. Præci-

seringen går på, at patient-ID kan ændres indtil første forsendelse, er 

sket til svarmodtagerne, hvorefter rekvisitionen færdigbesvares til det 

patient-ID der er indledt med. Det rettede svar sendes til svarmodta-

gerne med en ny rekvisition. 

Da der ikke er fuldt understøttelse af NPN rundt blandt alle landets la-

boratorier, samt at justering af et ændret patient-ID er et kompliceret 

flow, da modtagne laboratoriesvar sendes videre, har vi fravalgt løsnin-

gen med at modtagere af laboratoriesvar ændrer patient-ID baseret på 

rekvisitionens entydige NPN. En vægtig årsag er bl.a. også at det en 

gang modtagne laboratoriesvar ikke bør fjernes fra den oprindelige pa-

tient, af hensyn til journalføring og sporbarhed.” 

Der har åbenbart været et tilfælde med et mikrobiologisk svar, som har 

udløst en utilsigtet hændelse. 

Lone har prøvet at undersøge juraen for proceduren, og ifølge juristen 

på Afdeling for Patologi, HGH er der intet, der forhindrer vores nuvæ-

rende løsning.  



 

 Side 5 
 

Informatik udvalget har også drøftet dette. De er enige med MedCom 

da svar sendes til lægesystemer og på papir, så det forkerte svar kan 

ligge her. De vil komme med en løsning med ugyldigt svar, da de me-

ner, det oprindelige svar skal invalideres.  

Flere mener ikke, at vi kan lade et forkert svar ligge hos en patient.  

Steen foreslog, at der kan oprettes en ny rekvisition på den forkerte pa-

tient, som får et svar om at se bort fra tidligere patologi svar. Formule-

ringen skal være meget præcis og pædagogisk. 

 

11.45 – 12.15 Tilbagemelding fra ar-

bejdsgrupper 

Indkalde-/svarmodul v. Reza Serizawa  

1. Tillægstilbud til sorteringsalgorit-

men i Indkaldemodulet  

2. Tilbud til brev i e-boks ved perma-

nent framelding af livmoderhals-

kræftscreening er effektueret af CGI  

3. Ændringsanmodning PATOB-453 

”Automatiseret indkaldelse og ryk-

kerbestilling”  

4. Svarbrevalgoritmen i Indkaldemo-

dulet 

 

1. Tillægget er lavet til at håndtere selvopsamlede prøver. CGI 

har udført ændringen, og den skal testes i oktober/november 

2. 2 forskellige breve. 1 hvor borgeren selv melder fra og 2 hvor 

uterus er fjernet og en kode sat på tidligere smear. Når løsnin-

gen er implementeret, vil borgeren modtage et brev, som for-

tæller at borgeren er permanent frameldt. Dette tiltag kommer 

fra sagen om fejl frameldte kvinder i Region Midtjylland 

3. Invitationer og rykkere generes ikke automatisk, og indkaldel-

serne kan derfor misses. Løsningen med automatik er testet og 

implementeret i Region Midtjylland. 

4. Svarbrevsalgoritmen kan nu indeholde selvopsamlede prøver. 

Den er udviklet og testet af Region Midtjylland. CGI kan akti-

vere løsningen for andre interesserede. 

Selvopsamlede prøver er kun et tilbud, og hvis det ikke tages, går kvin-

den tilbage i screeningsprogrammet. Prøvetagningsudstyret bliver mær-

ket inden udsendelse til kvinden, som har rekvireret det via et link til 

Simple Solution. 

Push beskeder til patologiafdelinger omkring udsendelse af 2. rykker, 

er under udvikling, så man kan holde øje med, hvor mange der benytter 

tilbuddet om selvopsamling. 

 

12.45 – 13.15 Orientering v. Anja 

Brügmann 

1. Organisation orientering, RBGBs sty-

regruppe, fagligt råd og arbejdsgruppe 

2. Orientering fra Genetik 

3. forslag om informationsfilm om Pato-

bank til nettet  

4. Fællesregionalt udbud af patologisy-

stem og Patobanken  

5. Regionale databehandleraftaler – er de 

på plads? 

1. Vi hører organisatorisk til RBGB. 

En af vores opgaver er at klæde styregruppen på i forhold til 

Patobanken. 

Fagligt råd har møde d. 3/11, hvor Anja desværre ikke kan del-

tage. Der er et punkt om akkreditering af biobanker, som Anja 

vil holde øje med. 

Der er også en arbejdsgruppe under RBGB, hvor Estrid Høg-

dall er formand. Biobankerne er gået ind i en ny æra, hvor man 

kan trække data på hvor, hvornår og hvad der indsamles og er 

indsamlet. Der er drøftelser i gang om en prioritering af ind-

samlingerne. De kigger på, om vævet bliver brugt, og det er 

desværre ikke ret meget. Anja påpeger, at vi skal være op-

mærksomme på, at en nedskalering af biobankerne kan påvirke 

ideen om personlig medicin, da det er det eneste friske væv vi 

har fra patienten. Det bliver angivet fra flere, at det er svært at 

få vævet ud af biobanken, og at meget forskning bliver lavet på 
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paraffinindstøbt materiale. Der laves også parallelle indsamlin-

ger så som Improve på coloncancer.  

Sundheds- og ældreministeriet har gang i et arbejde omkring 

biobanker, som måske vil anbefale samling af biobankerne. Ni-

els Marcussen sidder med i arbejdsgruppen for Region Syddan-

mark, og Lone Bojesen sidder med som repræsentant for Dan-

ske Bioanalytikere. 

2. GEPARD er udviklingsnavnet til den nye patologi og genetik 

databank. En genetiker, Lotte Krogh, fra Odense er formand 

for repræsentantskabet for Genetik dataabanken. Indtil videre 

er der fælles sekretær og forvaltning. Der er flere specialer i 

Genetik, da genetikken hører under forskellige specialer eller 

er selvstændige afdelinger. Margit har spørgsmål til Sudheds-

datastyrelsens repræsentant i Genetikbanken, og vil skrive til 

Lotte for at afklare hvilken type repræsentant, de har brug for. 

Anja og Lone har holdt et indledende møde med Lotte omkring 

gensidig orientering. Lone deltager i næste møde i Genetik da-

tabanken d. 22/11. Genetik databanken vil efterfølgende syn-

kronisere deres møder med vores. Vi foreslår at man udveksler 

referater. 

Genetik vil gerne med på vores hjemmeside med egne fane-

blade, og det godkender repræsentantskabet 

3. Udbuddet om GEPARD er stadig i afklaringsfasen 

CGI vil gerne lave en analyse af migration af data fra gammel 

til ny model, hvor de vil have 75 timers betaling for analyse af 

aflevering af data fra nuværende Patobank. Anja har drøftet 

dette med styregruppen, og det skal finansieres af udbuddet 

ifølge udbudsjuristerne. Så tidsplanen er skubbet til implemen-

tering i 2023. Svarvisningen skal testes i slutningen af indevæ-

rende år. 

4. Udsættes til Patologi og Genetik databanken er implementeret. 

5. Udbud af patologisystemet er sat på pause. 

Projektinitieringsdokumentet, PID, blev præsenteret i maj for 

RSI direktørkredsen, som havde flere spørgsmål dokumentet 

som styregruppen gik i gang med at uddybe. Ved seneste møde 

i RSI den 22/9, blev der truffet beslutning om at udbuddet skal 

pauseres. Regionerne er blevet spurgt om udbuddet skal udfø-

res nu eller om det kan vente. Regionerne mener, at det kan 

vente, da vi har et patologisystem, der virker. Dog har nogle re-

gioner en kontrakt, der udløber. Det forlyder at begrundelsen er 

økonomi. 

Price Waterhouse skal kigge på fælles laboratoriesystemer. 

6. Anja gjorde opmærksom på Databehandleraftaler og samar-

bejdsaftaler som skal underskrives for hver region. 
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12.45 – 13.00 Information fra informa-

tikudvalget v. Giedrius Lelkaitis 

• Informatikudvalget har afholdt 3 møder.  

• 40 kodeønsker blev behandlet. 

• I 3 opdateringsrunde blev 152 koder oprettet eller ændret, 36 

koder lukket. 

• Kodeansøgere får fælles orienteringsmail om resultat af opda-

tering efter hver runde. 

I forhold til cpr.nr. rettelser havde informatik udvalgt et forslag, som 

repræsentantskabet ikke umiddelbart kunne tilslutte sig. 

De kommer med et alternativt forslag til ”Rettelse i patologisvar”, som 

efter drøftelse i DPAS tages med på næste møde. 

 

Niels Marcussen pointerede, at persondata eller rekvisitionsnummer 

ikke må angives i interne noter, da patienten har ret til at se hele svaret. 

 

13.15 – 13.45 Igangværende projekter 

og ansøgninger til datatræk fra Pato-

bank 

Udsættes til næste møde, hvor Margit også laver et bilag med udtræk 

fra Landsregistret for Patologi. 

13.45 – 14.15 Budget 2022 v. Anja 

Brügmann 

Budget 2022 er udarbejdet på basis af Budget 2021 med tilføjelse af 

udgifter til Genetik databanken, herunder formandshonorar og midler 

til udvikling. 

CIMT delen af budgettet er gennemgået med Morten, og der er kun få 

rettelser, som udligner hinanden. 

Budgettet er godkendt og sendes til Danske Regioner. 

 

14.15 – 14.20 Nyt møde  Lone sender en doodle for uge 12 og 13, og der bliver mulighed for vir-

tuel deltagelse. Fysisk deltagelse bliver igen i Vejle 

 

Resultatet af doodle afstemningen blev onsdag d. 30/3. 

 

14.20 – 14.30  Eventuelt Bettina takkede Anja for god overtagelse af formandskabet, og et godt 

møde 

 

 


