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REFERAT 
 

Møde:  46. møde i Patobankens Repræsen-

tantskab 

Dato:  30.03.2022 

Kl.: 10:30-14:30 

Sted: Vejle Sygehus og Teams  

 

Deltagere:  

Anja Høegh Brügmann, Formand (Aalborg) 

Bettina Filtenborg-Barnkob (Roskilde) 

Helle Knudsen (Herlev) 

Jette Krüger Jensen (Ledende bioanalytiker, 

Randers) 

Niels Marcussen (Aabenraa) 

Jane Preuss Hasselby (Rigshospitalet) 

Marianne Waldstrøm (Vejle) 

Tina Green (Odense) 

Niels Korsgaard (Esbjerg) 

Reza Serizawa (Hvidovre, Formand for arbejds-

gruppen for Patobankens indkaldemodul) 

Steen Jensen (Holstebro/Viborg) 

Morten Johansen (Hjørring) 

 

Lone Bojesen (Sekretariatet) 

Morten Axelsen og Martin Due Jensen (CIMT) 

Giedrius Lelkaitis (Informatikudvalget) 

Margit Rasted (SDS) 

Milan Faber (SDS, observatør) 

 

Afbud: 

Marie Louise Jespersen (Århus) 

 

Referent   

Lone Bojesen  

10.30 - 10.40  

Godkendelse af dagsorden og referat 

fra 45. møde (bilag) og Velkommen til 

nye medlemmer af repræsentantskabet 

Godkendt og ros til referatet 

Der var en lille præsentationsrunde, da Martin Due Jensen fra CIMT 

deltager. Velkommen til Reza Serizawa som er konst. Ledende over-

læge på Patologiafdelingen Hvidovre. 

 

10.40 – 10.50  

Bestyrelsen konstituerer en næstfor-

mand 

Belært af det sidste formandsvalg, ser vi relevansen for en næstformand 

i repræsentantskabet. Til videndeling og sparring med formand og se-

kretær. 
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Jane fra Rigshospitalet stiller op og er valgt som næstformand 

10.50 – 11.15  

Organisation orientering, og oriente-

ring fra Genetik 

PGDB.dk er bestilt som domænenavn til Patologi og Genetik Data 

Bank. 

Fase 4 starter 1/4 og overlapper Fase 3 lidt. 

CIMT arbejder med database til PGDB og overførsel af data. 

Der arbejdes med løsningsspecifikationerne til alle funktioner. Arbejdet 

er langsomt og tungt. Vi prøver at bruge kompetencerne specifikt til de 

enkelte specifikationer, men vi forventer at tiden er givet godt ud. 

Der har været demonstration af små dele af GEPARD, og det har været 

interessant at se dele af løsningen. 

Der er mange aktører, både IT-arkitekter fra alle regionerne og CIMT 

fra Hovedstaden, som drifter Patobank 

Idriftsættelse bliver nok først oktober 2023.  

Fra maj 2023 kan bod opkræves hvis leverencer ikke overholdes ift. til 

godkendt tidsplan. 

Data eksport fra gammel til ny patobank ser CGI ikke som en del af 

kravsspecifikationen, så GEPARD kommer til at betale ekstra både for 

test og endelig overførsel. 

De vil lave en test eksport/import inden den endelige eksport/import. 

Der er anslået 430 timer til opgaven, og der tilbydes fuld transparens, 

så vi kan holde øje med timeforbruget. Der er købt 430 timer, men vi 

ved ikke om det er nok. 

En del af dette skyldes problemer med eksport data, der ligger i et æl-

dre, proprietært data format som ikke nemt kan importeres i XRPT04. 

Der er et testmiljø der kører nu i Region H. Der er sket en del på sik-

kerhedsområdet, og der skal arbejdes med et fællesregionalt sikker-

hedsgodkendelse IDP. Hver enkelt bruger har en rolle (rettigheder) de-

fineret i denne, og rollen trækkes fra de lokale AD. Der er stor op-

mærksomhed på dette, så vi kan overholde GDPR regler  og aftalerne 

med regionerne om opbevaring og visning af data. 

Alle aktiviteter bliver logget på brugerne. 

Vdr. livmoderhalskræft screeing: 

Dataudtræk til simple soloutions bliver nok løsningen til selvopsamlede 

prøver indtil GEPARD er i drift. Hvorefter der skal laves et supplement 

til løsningen. 

 

11.15 – 12.00  

Orientering om drift af Patobanken 

CIMT orientering v. Morten Axelsen

 Almen orientering  

Sekretariat orientering v. Lone Bojesen 

                       Almen orientering 

Sundhedsdatastyrelsen v. Margit Rasted 

LRP udtræk 

 

CIMT: 

Driften kører stabilt. 

Opmærksomheden for øjeblikket er på udvikling og test af GEPARD. 

Patobank bliver opdateret, så det følger Patologisystemet. 

 

Der kommer besked om fejl, når der sendes opfølgningsbreve til luk-

kede ydernumre, og vi må ikke fremsøge patientens nye læge. Morten 

de Voss på Hvidovre har talt med forvaltningen og fundet en løsning, 

så fejlmeddelelserne sendes til en kontaktperson i hver region. Det er 

en succes. 



 

 Side 3 
 

Omlægning af digital post: der har været ganske få fejltilfælde, men de 

er alle behandlede, så alt er kommet ud til borgerne. 

Vi lukker for direkte adgang fra praksissystemer som ikke er sikker 

nok, derfor skal de bruge Sundhedsjournalen. Adgangen lukkes i maj. 

Brugerne skal have besked fra leverandøren af deres lægesystem. 

 

Sekretariat: 

Brugergruppe for laboratoriesvarportal vil på et kommende møde gerne 

have GEPARD løsningen præsenteret, men det bliver sikkert først en-

gang i foråret 2023.  

Kommissoriet for gruppen skal revideres og roller skal beskrives tyde-

ligere. 

2 nye ændringsønsker: Frasorteringsknap til Covid-prøvesvar (og evt. 

andre prøvesvar). Meddelelse om gen-login ved mistet session. 

Igangværende ændringsønsker: NPN som unik ID, Frafiltrering af slet-

tede rekvisitioner, Udvidet fejlbeskrivelse ved valideringsfejl på pato-

logi-svar. 

Afsluttede ændringsønsker: Overgang fra SHAK til SOR har ingen be-

tydning for Laboratoriesvarportalen. Brugere af WebReq Minikald skal 

søge adgang årligt. 7/3 Release af løsning for Screening for Brystkræft, 

hvor borger selv kan pause eller framelde sig undersøgelsen. 

Sundhed.dk: Patobank har lukket den direkte adgang fra praksissyste-

merne og henviser til Sundhed.dk. Derfor er der oprettet et projekt med 

formålet at udbrede kendskab til Sundhedsjournalen for Sundhedsfag-

lige på hospitalerne, og dette udbredes også til praksis og speciallæge-

praksis. 

 

SDS 

Bilag med 22 udtræk fra forskerservice fra Patologien sammen med an-

dre registre, og 25 rent patologi udtræk foretaget af Patobankens sekre-

tariat. 

SDS finder nogle rekvisitioner med meget lang svartid, op til 2½ må-

ned mellem rekvireringsdato og svardato. Nogle kan blive meget lange 

enten pga. Analysen eller travlhed/manglende personale. Ca. 97 % 

kommer indenfor 30 dage. Kun 2,5% kommer efter 30 dage.  

Problemet er at nogle huder kommer som rutine og skubbes, men der 

opdages malignitet senere. 

Smear undersøgelserne har iblandt også lange svartider. 

ÆXXX26 Tilfældigt fund, er blevet brugt til uventet fund ved obduk-

tion, derfor er der oprettet flere ÆXXX koder i den opdatering der er 

kommet d. 1/4 2022. 

ÆXXX27 klinisk uerkendt cancer fundet ved sektion 

ÆXXX28 asymptomatisk diagnose 

ÆXXX29 patologisk-anatomisk diagnose/fund, ikke klinisk erkendt 
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Spørgsmål til datatræk, det ville være rart, hvis man kunne identificere 

ansøger, hvis man har spørgsmål eller interesse i projektet samt publi-

kation af data. Margit vil undersøge om det kan lade sig gøre, at få an-

søger med ud i oversigten fra LRP. 

 

12.00 – 12.15  

Tilbagemelding fra arbejdsgrupper 

Indkalde-/svarmodul v. Reza Serizawa  

På sidste møde orienterede Reza om IT ændringer til algoritmerne i 

smear modulet og de fungerer fint. 

Det nye screeningsprojekt, hvor ca. halvdelen screenes kun for HPV, 

har kørt ca. 1 år og kører videre lidt endnu.  

Der er skrevet et nyt kommissorium for arbejdsgruppen, som fremsen-

des til næste møde, når det er godkendt i arbejdsgruppen. 

Hjemmetest bliver et tilkøb når GEPARD er i drift.  

RM vil have en grundig gennemgang af den nuværende RH løsning 

med Simple Soloutions inden de tilslutter sig 

I mellemtiden skal regionerne selv sikre en midlertidig løsning for 

hjemmetestene, og de kan købe sig ind på Hvidovres løsning.   

RM har tidligere haft indsigelser om sikkerheden i forhold til MedCom 

standarder. Sundhedsdirektøren i RM har sagt god for løsningen som et 

tilkøb i GEPARD. Løsningen er ikke droppet, men der kommer en gen-

nemgang, hvorefter det måske kommer som en add on til GEPARD. 

RSyd har også tiltrådt denne bekymring. Projektet med selvopsamlede 

prøver fortsætter. 

Anbefaling fra Sundhedsstyrelsen fra 2018 

Sundhedsdirektørkredsen anbefaler en fælles løsning for hjemmetest i 

Patologisystemet og patobank. 

På Hvidovre har projektet med hjemmetest kørt siden 2017, og nu sen-

des hjemmetest ud med anden påmindelse.. 

RM´s model for hjemmetest er lidt mere håndholdt og dermed arbejds-

tung, og den arbejder de videre med. 

Styregruppen for livmoderhalskræft har drøftet dette og opgaven er gi-

vet videre til de enkelte regioner. 

 

12.45 – 13.15  

Punkter til drøftelse/Orientering v. 

Anja Brügmann 

1. Framelding.dk overgik til sund-

hed.dk pr. 1. jan. 2022 

2. Domænenavn for Patologi- og gene-

tikdatabank – der blev afholdt af-

stemning i       GEPARD styregrup-

pen 

3. laves der pointberegninger på tek-

niknr.? (venligst spørg i afdelingerne 

før mødet) 

4. Klinikerforespørgsel vdr. optælling 

af antal adenomer i patobank. 

1. Framelding.dk er overgået til Sundhed.dk  

2. PGDB.dk er det nye domænenavn. 

3. Forespørgsel fra CGI omkring pointberegning på tekniknumre. 

Umiddelbart er der ingen, der bruger det 

4. Ansvarlig for endoskopi i Næstved har i forbindelse med en ny ret-

ningslinje (guideline) for arvelige adenomer, sendt en forespørgsel 

til Patobank om fremsøgning. Anja har spurgt OUH, Herlev, Aal-

borg og formanden for Genetik banken Lotte Krogh, om dette øn-

ske. Anja mener at Patobanken principielt ikke har en rolle i klinisk 

diagnostik.  Forepørgslen blev drøftet. Det kan måske være en del 

af et nyt kolorectal skema, eller et mere formaliseret samarbejde 

mellem Gastro Patologer og endoskopører i DCCG. Forespørgslen 

videreformidles til DCCG. 

CIMT har udviklet en service til plastikkirurgien på RH til ud-
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5. Filer til CGI i GEPARD samarbejdet 

og ”svardetail visning” 

6. Andet 

træk/opfølgning af maligne melanomer, og måske kunne noget til-

svarende bruges til dette. 

For fremtiden vil denne slags henvises til udvikling i DMCG´erne 

5. Drejer sig om test og import, og er gennemgået tidligere 

6. Vi taler regelmæssigt med Lotte Krogh formand for genetik ban-

ken, hvor vi aftaler møder og evt. Overlappende emner. Genetik 

bankens sammensætning er meget anderledes end Patobanken, da 

flere forskellige afdelinger afgiver genetik svar. Der er også repræ-

sentation fra CIMT Region Hovedstaden. De er meget obs på, at 

MedCom standarden bliver korrekt opsat, så data er kompatible. 

Det er lærerigt for os i forhold til overførsel af data. De vil gerne 

have projektansvarlige for GEPARD med til et møde, da det er nyt 

med en svardatabase i deres speciale. Deres udfordring er også at 

de sender data fra mange forskellige IT-systemer.Hvorfor der i 

PGDB er mulighed for manuel indtastning. 

 

13.15 – 13.30  

Information fra informatikudvalget v. 

Giedrius Lelkaitis 

3 møder i 2021 og 2022 og ingen ændringer i sammensætningen. 

 

31 kodeønsker blev behandlet, 377 koder oprettet, ændret eller lukket. 

 

Kodeansøgere får fælles orienteringsmail et par uger før opdatering, 

med mulighed for korrektur og koordineret opdatering af kodevejled-

ninger. 

 

Udvalget arbejder videre med ”Vejledning for rettelser i patologibesva-

relse”. For at danne overblik over eksisterende praksis indsamles vej-

ledninger fra afdelingerne om rettelse af CPR-nummer. Oplysninger 

opsummeres og udvalget vil i samråd med DPAS-bestyrelsen udar-

bejde et afsnit om CPR ændring i Vejledning for rettelser. 

 

Forespørgsel i sidste WebReq-brugermøde: MEDCOM holdning er 

fortsat, at udsendelse af patologisvar (rapport) med ændret CPR over-

holder ikke MEDCOM EDIFACT standard. 

 

Giedrius skal holde oplæg til næste møde i WebReq brugergruppen 

De fleste ændrer cpr.nr. på rekvisitionen, så spørgsmålet er om Med-

Com skal anerkende vores måde eller vi skal følge deres standard. 

 

Giedrius gennemgår mulig løsning.  

1. Rekvirenten anmodes om en ny rekvisition med: a) korrekte 

CPR-nummer, b) oprindelige kliniske oplysninger og materia-

lebeskrivelse 

2. Makro-, mikrobeskrivelse, konklusion og SNOMED koder ko-

pieres fra den gamle til den nye rekvisition og svaret sendes til 

den rigtige CPR nummer. 
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3. Der laves kopi af original forkert patologisvar som opbevares 

på forsvarlig vis. 

4. Kliniske oplysninger og alle patologidata (beskrivelser og sno-

med koder) i forkert svar (eller forkert undernummer) erstattes 

med følgende tekst i konklusionsfelt: ”rekvisitionen er blevet 

oprettet på forkert cpr og derfor er patologisvar ugyldigt. Ved 

behov for at få adgang til den oprindelige tekst og diagnose 

sendes anmodning til …” 

5. Nyt svar (med slettede kliniske oplysninger og patologidata) 

sendes med snomed kode ”UGYLDIGT SVAR”. 

 

Informatikudvalget udarbejder en løsning, som sendes til DPAS for 

faglig og juridisk vurdering, hvorefter den kan præsenteres for repræ-

sentantskabet 

Anja spørger om det koordineres med genetik, og det bliver det ikke. 

Der skal laves en løsning i forhold til sporbarhed på den nye rekvisition 

evt. Toves løsning i Region Sjælland, hvor de laver en fil med status-

skift, som scannes ind på den nye rekvisition. 

MedCom standarderne er tekniske standarder i forhold til svarafgivelse 

og opsætning. 

 

13.30 – 13.45  

Igangværende projekter og ansøgnin-

ger til datatræk fra Patobank 

Præsentation af oversigt, der har været 25 ansøgninger, hvor 1 ikke er 

trukkket endnu, da der afventes opsamling af cpr.nr. 

Jane spørger til udtræk til klinikere på begrænsede afdelinger. Vi træk-

ker gerne data til klinikere uden at det nødvendigvis er landsdækkende 

eller regionale udtræk. Der skal dog ligge en ansøgning med relevante 

tilladelser via Patobank.dk 

 

13.45 – 14.10  

Regnskab 2021 v. Anja 

Udgift til genetik skal der laves en sagsfresmstilling om, så det vil Anja 

gøre i samarbejde med Lotte Krogh. 

Der er ikke trukket løn til formand for 1. halvdel af 2021, og Helle 

Knudsen vil undersøge hvorfor. 

Udtræk til forskere var mindre end forventet, der var budgetsat 30 og 

der blev kun udført 25, hvor flere udgår fra Patologiafdelinger og der-

for er gratis. 

Udvikling er en fast post, den er brugt til Cyres ændringer + 4 ændrin-

ger i Patobank, se vedhæftede regnskab opdateret. 

Øget udgift skyldes, at der pålægges software udgift på ca. 20% på alle 

udviklinger. 

Lille underskud, som dækkes af overskud fra 2020. 

Regnskabet blev godkendt og indsendes til RBGB. 

 

14.10 – 14.15  

Næste møde (Forslag uge 41 eller uge 

44)  

Genetik bankens repræsentantskab har møde 31/10 2022. 

Lone sender en doodle om møde i uge 44. 

Mødet bliver d. 1/11 2022 i samme lokale i Vejle  
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14.15 – 14.30   

Eventuelt 

Emne til næste møde: Der pågår:  Analyse af et nationalt strategisk ini-

tiativ for biobanksinfrastrukturen i Danmark som er initieret af 

Sundhedsministeriet og Danske Regioner og udført med hjælp af Delo-

itte når rapporten udkommer..  

 


