
PATOBANKEN

▼

Den direkte 
vej til 

patologisvar
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Patobanken har svaret

Via Sundhed.dk har praktiserende læger og
speciallæger direkte adgang til Patologi -
databanken – i daglig tale Patobanken, en
elektronisk database med alle resultater fra
landets patologilaboratorier. 

Oplysningerne bliver på en meget enkel og
overskuelig måde oplyst ved søgning på 
patientens cpr-nummer. 

Sådan gør du:

Gå ind på Sundhed.dk:
www.sundhed.dk

▼

Gå ind på sundhedsfaglig side.

▼

Log på med digital signatur.

▼

Indtast patientens CPR-nr.

▼

En ny side kommer op og du
vælger Patologibanken 
(under „Hent laboratorie -
svar“).

▼

Bekræft, at patienten har
givet sit samtykke og er i 
aktuel behandling.

▼



PATOBANKEN

Vælg søgeperiode – op til 5 år
– og klik på Patologibanken.
(Hvis der findes data, der er
ældre end 5 år, vil de også
blive vist)

▼

Du ser nu en oversigt over
prøver, der er undersøgt på
patologiafdelinger. Vælg den
undersøgelse, du ønsker at se
resultaterne fra.

▼

Du kan nu se patologisvarene
fra undersøgelsen. 
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Kontaktpersoner:

� Birgitte Vinterberg
IT-konsulent
Tlf. 3632 6163
birgitte.vinterberg@hvh.regionh.dk
www.patobank.dk

� Maj-Britt Andersen
IT-konsulent
Tlf. 3632 2596
maj-britt.andersen@hvh.regionh.dk
www.patobank.dk

� Jens Rastrup Andersen
Tlf. 3529 8303
jra@sundhed.dk

� Ib Johansen og Gitte Henriksen
Rugaardsvej 15
5000 Odense C
Tlf. 6543 2030
ijo@medcom.dk
www.medcom.dk 

Patobanken er fysisk placeret
på en server på Hvidovre 
Hospital. Den opdateres hver
dag med de nyeste svar fra
alle patologi afdelinger på 
sygehusene og fra de private
patologer, som servicerer
praksissektoren i Københavns -
området.

Løsningen med visning af 
Patobankens svar er udviklet i
et samarbejde mellem: 
Patobanken, Sundhed.dk og
MedCom.

Patobanken er skabt gennem
et samarbej de mellem alle
landets patologiafdelinger. 
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