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NUVÆRENDE PROJEKTER

• GEPARD:

Når Patobank nedlægges erstattes det af en ny genetik og patologi databank - GEPARD.

Det er en integration som får tre ben ind i Laboratoriesvarportalen; én ny indsamling af patologisvar, én ny 
indsamling til genetiksvar og videregivelse af genetiksvar til Sundhed.dk.



NUVÆRENDE PROJEKTER

• Foranalyse af NPN (nationalt prøve nummer) som unik ID:

Formålet med dette er at indføre et fælles nationalt laboratorieprøvenummersystem, så alle laboratorieprøver og 
laboratorierekvisitioner får et unikt nummer, så det minimere om-nummerering og mulige forbytninger af 
prøvesvar.



NUVÆRENDE PROJEKTER

• Overvågning af smitsomme sygdomme:

SSI/Miba har i forbindelse med overvågning af smitsomme sygdomme behov for tilgang til prøvesvar med nægtet 
samtykke. Dette kræver flere ændringer i systemlandet, herunder de regionale laboratoriesystemer Labka II og 
BCC, da de i dag kun sender svar til Laboratoriesdatabanken med samtykke.



NUVÆRENDE PROJEKTER

• Forældreadgang til børn data:

Sundhedsministeriet er interesseret i at høre hvilke muligheder Laboratoriesvarportalen har for, at give forældre 
adgang til udvalgte laboratoriesvar via Sundhed.dk. En af de løsninger vi arbejder ud fra er, at der laves en 
negativliste/automatisk filtrering af oplysninger som ikke bør vises for forældre. Derudover arbejdes der også med 
en løsning, hvor en sundhedsperson ved særlige tilfælde, kan skærme nogle oplysninger for forældrene.



NUVÆRENDE PROJEKTER

• Frasortering af laboratoriesvar:

Det har været et ønske fra Laboratoriesvarportalens brugergruppe om, at der bliver udviklet en løsning, hvorpå 
man kan frasortere laboratoriesvar i selve visningen, her kan det nævnes at specielt COVID-19 prøvesvar ønskes at 
kunne sorteres fra i Laboratoriesvarportalens visning. Dette kan skabe bedre arbejdsgange og give bedre overblik 
for de læger hvor covid ikke spiller en rolle i deres hverdag.



WEBREQ PORTEFØLJEN - FSA

Susie Stetter Jane Bak



FÆLLESREGIONAL SYSTEMADMINISTRATION (FSA)

Oplæg på næste møde om organisering af forvaltningen




