
Vejledning  
 
til 
 
CYRES 
 
 
Januar 2016



Indholdsfortegnelse 
 
Generelt ............................................................................................................................... 1 
 
Produktion ............................................................................................................................ 2 
 

Opsætning af parametre .................................................................................................. 2 
 

Gem opsætning af parametre .......................................................................................... 4 
 

Opsætning af felter ........................................................................................................... 4 
 

Oversigt over felter ........................................................................................................... 5 
 

Søgning ............................................................................................................................ 7 
 

Print ................................................................................................................................ 10 
 

Gem data fil .................................................................................................................... 10 
 
Ad hoc ................................................................................................................................ 10 
 
Kvalitetssikring ................................................................................................................... 10 
 

Mamma .......................................................................................................................... 11 
 

Fejllister-Mamma ............................................................................................................ 11 
 

Kvalitet-Mamma ............................................................................................................. 12 
 

Smear ............................................................................................................................. 12 
 

Histologisk opfølgning-smear ......................................................................................... 12 
 

Hist/cyt opfølgning .......................................................................................................... 12 
 

Manglende opfølgning .................................................................................................... 13 
 

Manglende opfølgning fordelt på rekvirent ..................................................................... 13 
 
Smear diagnose ................................................................................................................. 13 
 
Import af data til Excel ....................................................................................................... 14 



Vejledning Cyres 

Jette Nyvang Jørgensen  11/01/2016 1 

Generelt 
 
Cyres er et søgemodul i regi af PatoBanken. Cyres indeholder samme data som Patoban-
ken og opdateres dagligt ca. kl. 23. Datainhold er beskrevet i Sundhedsstyrelsen publikati-
on ”Fællesindhold for basisregistrering af pato-anatomiske undersøgelser 2011” 
 
http://www.sst.dk/publ/Publ2011/DOKU/FaellesindhBasregPatoAnatUs.pdf 
 
Adgang til Cyres fås via Logica via ”tidligere undersøgelser”, hvor man får en mappe, som 
enten ved højreklik eller ctrl+w, som giver adgang til PatoBank og Cyres. Mappen frem-
kommer, når man ”tapper” ud af CPR-feltet eller man kan indtaste Nancy Berggrens CPR 
= 251248-4916. 
 
Hjælp i forbindelse med brug af Cyres kan fås ved henvendelse til sekretariatet for Pato-
Banken, som pt. er på Patologiafdelingen, Herlev Hospital ved: 
 
Systemadministrator 
Lone Bojesen 
Email:  lone.bojesen.02@regionh.dk  
 
Tlf:  3868 1268 
 
Hvis der opdages fejl i søgningerne, bedes man ligeledes rette henvendelse til sekretaria-
tet for PatoBank. 
 
Ønsker om evt. opsætning af nye søgninger rettes til formand for Patobanken: 
 
Ledende overlæge 
Dorte Linnemann 
email: dorte.linnemann@regionh.dk 
  
mobil: 38689450 

http://www.sst.dk/publ/Publ2011/DOKU/FaellesindhBasregPatoAnatUs.pdf
mailto:lone.bojesen.02@regionh.dk
mailto:dorte.linnemann@regionh.dk
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Produktion 
 
En søgning i produktionsdata består af følgende 5 trin: 
 

a) Opsætning af parametre 
b) Opsætning af felter 
c) Søgning 
d) Print 
e) Gem data fil 

 

Opsætning af parametre 

 
Datointerval 
 
Ret evt. datofelt. 
Indsæt start- og slut dato (dag-måned-år).  
Husk opfrisk 
 
SnoMedkoder 
 
Hvis søgningen skal gælde for  
rekvisitioner med bestemte SnoMed- 
koder vælges Ret. 
 
På næste skærmbillede defineres de SnoMed koder, som søgningen skal gælde for. Hvis 
SnoMed koderne tilføjes efter hinanden bliver opsætningen med ”eller”, hvorimod ny grup-
pe betyder ”og”. Der er både mulighed for include og exclude af SnoMed koder. 
Afslut med Luk (findes øverst). 
 
Serviceyder 
 
Denne er udfyldt med jeres egen afdeling(er), således kan også historiske afdelinger væl-
ges. Kun brugere med udvidet rettigheder har mulighed for at vælge andre Serviceydere. 
 
Mattype 
 
Her defineres det, hvilke materialetyper som søgningen skal gælde for. Når søgningen er 
udført, fremstår materialetyperne med tal f.eks. Hist. små (Hist. simple) = 11.  
En samlet oversigt kan ses i bilag 1. 
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Rekv/Rekvyder 
 
Her defineres det, hvilke kliniske afdelinger eller/og almen/special praksis søgningen skal 
gælde for. Hvis søgningen f.eks. skal gælde for Brystkirurgisk afdeling – Herlev, tastes i 
øverste felt 1516130, som er SKS-koden for denne afdeling og vælg søg. Herefter kom-
mer alle afsnit tilhørende brystkirurgisk afdeling frem og man kan tilføje alle eller markere 
de afsnit, som man vil tilføje. Hvis man indtaster en sygehuskode, får man alle inaktive og 
aktive afdelinger på det valgte sygehus. 
En oversigt over sygehus-/afdelingskoder kan ses på: 
 
http://medinfo.dk/sks/brows.php?s_nod=56931 
 
Man kan også definere en kommasepareret liste f.eks. over alle speciallæger i en region 
eller alle speciallæger indenfor gynækologi. Her kan man kopierer en kommasepareret 
liste over fra f.eks. word. 
 
 

 
 
 
Cprnr 
 
Her defineres det, hvis søgningen skal gælde for udvalgte patienter, ved at taste cprnr. med 
komma imellem. 
 
 
Team 
 
Her defineres det, hvis søgningen skal gælde for udvalgte teams. Gælder for de patologiafde-
linger, som er opdelt i teams. 
 

http://medinfo.dk/sks/brows.php?s_nod=56931
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Rekvprioritet 
 
Her defineres det, hvis søgningen skal gælde for rekvisitioner med bestemte prioriteter. Der er 
følgende standardprioriteter: 
 

NO = Rutine 
HI = Høj 
DT = Datotidsspecificeret 
PH =  Telefon haste svar 
CI = Haste 
PF = Pakkeforløb 
 

Gem opsætning af parametre 

 
Hvis man har brug for samme opsætning 
flere gange, kan denne gemmes ved at væl-
ge save (øverst i skærmbilledet) og der er 3 
muligheder for at gemme sine opsætninger: 
 

1. Gemme parameter 
2. Gemme felter 
3. Gemme ad hoc felter 

 
Når man efterfølgende skal bruge samme 
opsætning vælges menu ”load”. Herfra kan 
man også slette opsætninger ved at markere 
den opsætning, som skal slettes og vælge 
”delete”. 
Man kan kun slette de opsætninger, som 
man selv har gemt men man kan anvende 
andres opsætninger. 
 

Opsætning af felter 

 
Under menuen ”felter” kan man definere,  
hvilke felter man får i sin  
udskriftsmaske, samt rækkefølge. 
 
Alle søgninger har 2 obligatoriske felter: 
 

- Serviceyder (felt 1) 
- Rekvisitionsnr. (felt 2) 

 
Herefter kommer de valgte felter i  
valgte rækkefølge. 
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Oversigt over felter  

afdelings-/ydernavn Rekvirentens navn 

alder Patientens alder på undersøgelses tidspunkt 

alder gruppe Aldersgruppen anvendt ved smear diagnoser 

ana Analyse(før 1.jan 2011= EM, FISH, PCR ) 

andenspc Lokale specialanalyser 

antcelle Antal cellekulturer fra undersøgelsen 

antglas Samtlige glas med materiale fra undersøgelsen 

bioanalytikerpoint Antal point for bioanalytiker 

biobank 
Antal af paraffinblokke der er naboblokke til nedfrosset væv, der indgår i 
biobanksmateriale 

cprnr Nationalt personregistreringsnummer 

cprnrmor Nationalt personregistreringsnummer for moderen 

emblok Antal blokke der er fremstillet med henblik på elektronmikroskopi 

emgrid Antal grid fremstillet med henblik på elektronmikroskopianalyse(EM) 

forlsdato Dato for angivelse af foreløbigt svar 

forlsklk Klokkeslæt for afgivelse af foreløbigt svar 

frysblok Antal fryseblokke fremstillet med henblik på peroperativ diagnostik 

glasalm 
Antal glas i almindelig størrelse op til 3x8 cm fremstillet med henblik på 
rutine/specialfarvninger 

glasfrys 
Antal glas farvet i forbindelse med afgivelse af svar peroperativt andre 
end immunfarvninger 

glaskrom Antal glas fremstillet med henblik på kromosomanalyse 

glasmak 
Antal glas større end 3x8 cm fremstillet med henblik på ru-
tine/specialfarvninger 

glasuf Antal glas der forbliver ufarvede 

haste Undersøgelsen hvor rekvirent eller stamafdeling ønsker hastesvar 

immunalm 
Antal glas fremstillet og farvet med henblik på immunfarvning fra cytolo-
gisk materiale eller skåret fra andre end TMA blokke 

immuntma Antal glas fremstillet med henblik på immunfarvning skåret fra TMA blok 

ishmtaelalm 
Antal kit med prober med henblik på in situ hybridisering med tælling der 
ikke er fremstillet fra en TMA blok 

ishmtaeltma 
Antal kit med prober med henblik på in situ hybridisering med tælling 
fremstillet fra TMA blok 

ishutaelalm 
Antal kit med prober med henblik på in situ hybridisering uden tælling der 
ikke er fremstillet fra en TMA blok 

ishutaeltma 
Antal kit med prober med henblik på in situ hybridisering uden tælling 
fremstillet fra TMA blok 

kode fritekst Supplerende fritekst til SNOMED-klassificeret diagnose 

kommune Den undersøgte persons bopælskommune 

kontekst 
Konklusion og/eller diagnose af det tilsendte materiale enten ved 
lysmikroskopi, elektronmikroskopi eller anden specialundersøgelse 

laboratoriebetjentpoint Antal point for laboratoriebetjent 

lægepoint Antal point for læge 

laanblok 
Antal blokke der lånes af anden patologiafdeling i forbindelse med revi-
sion/konsultation 

makrotekst Beskrivelse af det tilsendte materiale set uden forstørrelse 

matantal Antallet af modtagne materialer til særskilt undersøgelse 

mattype Det undersøgte materiales type angivet med værdisæt 
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mattypetekst Det undersøgte materiales type angivet med tekst 

mikroteskt 
Beskrivelse af det tilsendte materiale enten ved lysmikroskopi, elektron-
mikroskopi eller anden specialundersøgelse 

modtdato Dato for modtagelse af materialet hos den undersøgende instans 

modtklk Klokkeslæt for modtagelse af materialet hos den undersøgende instans 

pamakblok Antal af paraffinblokke med indstøbt materiale der er større end 3x4 cm 

proctsblok 
Antal blokke fra undersøgelsen, der er trin- eller serieskåret. 
Trin=minimum 2 snit i forskellige niveauerSerie=minimum 5 snit 

paalmblok 
Antal af paraffinblokke med indstøbt materiale der er af almindelig stør-
relse op til 3x4 cm 

rekvafd 
Den sygehusafdeling, der rekvirerer den patologisk-anatomiske un-
dersøgelse. 

rekvafdsor 
Den sygehusafdeling, der rekvirerer den patologisk-anatomiske un-
dersøgelse.(Blank indtil SOR koden implementeret) 

rekvdato Dato for undersøgelsens rekvirering 

rekvklk Klokkeslæt for undersøgelsens rekvirering 

rekvprio Den aktuelle undersøgelses prioritet, for eksampel pakkeforløb 

rorflow Antal immunfarvede med henblik på flowcytometrianalyse 

rorpcr 
Antal kit med prober med henblik på polymerasekædereaktionsana-
lyse(PCR) 

sekretærpoint Antal point for sekretær 

senedato Dato for rekvirentens ønske vedrørende svardato 

seneklk Klokkeslæt for rekvirentens ønske vedrørende svarklokkeslæt 

snomedkode Diagnosekode for undersøgelsens resultat for det enkelte materiale 

specfarv 

Andre farvninger end immun-, In situ Hybridisering(ISH) og rutine-
farvninger. Ved rutinefarvninger forstås de i afdelingen anvendte basis 
kerne-cytoplasmafarvninger, f.eks.H&E,PAP, MGG 

stamafd 
Den sygehusafdeling eller almen-/speciallægepraksis der har ansvaret 
for patientens behandling. 

stamafdsor 
Den sygehusafdeling eller almen-/speciallægepraksis der har ansvaret 
for patientens behandling.(Blank indtil SOR koden implementeret) 

stanstma 
Antal af stanser pr. paraffinblok der indgår i en Tissue Micro Array(TMA) 
blok. 

suppldato 
Dato for afgivelse af supplerende svar på undersøgelsen fra den un-
dersøgende instans. 

supplklk 
Klokkeslæt for afgivelse af supplerende svar på undersøgelsen fra den 
undersøgende instans. 

svardato 
Dato for afgivelse af godkendt svar på undersøgelsen fra den un-
dersøgende instans. 

svarklk 
Klokkeslæt for afgivelse af godkendt svar på undersøgelsen fra den un-
dersøgende instans. 

team Angivelse af lokal samarbejdsorganisering 

totalpoint Angivelse af lokal samarbejdsorganisering 

undafd Den sygehuspatologiafdeling hvor undersøgelsen udføres 

undafdsor 
Den sygehuspatologiafdeling hvor undersøgelsen udføres.(Blank indtil 
SOR koden implementeret) 

undyder Den instansanden end sygehusafdeling hvor undersøgelsen udføres. 

undydersor 
Den instansanden end sygehusafdeling hvor undersøgelsen ud-
føres.(Blank indtil SOR koden implementeret) 

ydernr Den instans anden end sygehusafdeling der rekvirerer undersøgelsen 
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Søgning 

 
Der er 9 søgninger under produktion. 
 
For alle søgninger kan man få en samlet oversigt over udtrækket ved at klikke på antal 
total. Herved får man et nyt skærmbillede, som indeholder de udvalgte felter. Hvis SNO-
MED koder er valgt, er SNOMED koder for hvert materiale adskilt med ; (semikolon). På 
alle tal kan man klikke for at få data frem med de tilhørende felter. 
 
Arbejdsprocedurer fordelt på rekvisitionstyper 
 
Denne søgning giver følgende resultat, hvor lprp 
er det samlede antal arbejdsprocedurer, som er  
indberettet og ved klik på + fås tal for alle  
arbejdsprocedurer og på samme måde for point. 
 
Arbejdsprocedurer fordelt på rekvirent 
 
Samme princip som 
for ovenstående søgning. 
 
 
 
 
 
Rekvisitionstyper fordelt på rekvirent 
 
Resultatet af denne søgning er, at man får rekvirenter i rækker og rekvisitionstyper i ko-
lonner. Her er ingen skjulte data. 
 
Point fordelt på faggruppe og rekvirent 
 
Resultatet af denne søgning er, at man får rekvirenter i rækker og point i kolonner. 
 
Her får man først et samlet 
antal point og ved klik på + 
får man pointene fordelt på  
faggruppe. 
 
 
 
Procent tidsforbrug 
 
Her får man et udtræk, der angiver antal procent besvaret efter antal dage. Søgningen kan 
sættes op til enten hverdage eller alle dage, Endvidere kan der vælges forskellige status 
ved start – og slut dato. 
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Procent tidsforbrug akkumuleret 
 
Her får man et udtræk, der angiver antal procent i alt besvaret efter antal dage (akkumule-
ret). 
 
Antal besvarelsesgaranti 
 
Her får man et udtræk, der angiver antal rekvisitioner, der opfylder afdelingens mål for be-
svarelsesgarantien = antal dage fordelt pr rekvirent. Inden søgning vælges status for start 
– og slut dato, hverdage ja/nej samt antal dage. 
 
Procent besvarelsesgaranti 
 
Her får man et udtræk, der angiver hvor mange procent af rekvisitionerne, der opfylder 
afdelingens mål for besvarelsesgarantien = antal dage. Inden søgning vælges status for 
start – og slut dato, hverdage ja/nej samt antal dage. 
 



Vejledning Cyres 

Jette Nyvang Jørgensen  11/01/2016 9 

Procent besvaret-totalt 
 
I denne søgning kan man få en total oversigt over en afdelings svartider. Ved at vælge 
knappen ”Rediger” kan man ændre på ”antal hverdage for besvarelsen”, inden man kører 
rapporten. 
 

 
 
Resultatet af denne rapport bliver præsenteret som en graf, hvor den grønne linje = afde-
lingens mål, den røde = total antal rekvisitioner og den blå = procent med overholdt svar-
tid. Til denne søgning kan man også bruge parameter til begrænsning af søgningen, f.eks. 
hvis man kun er interesseret i svartider for histologi kompleks, så vælger man bare denne 
materialetype. Se side 2. 
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Print 

 
Hvis man ønsker at printe ud på A4 – liggende, skal man inden udprintning, vælge papir-
retning til liggende. Klik på pilen ved siden af printer ikonet, vælg ”sideopsætning” og papir 
liggende. Hvis man har mange data på skærmen kan man justere udskriftet på ”vis ud-
skrift”, så alle data kommer på samme side. 
 

 
 
 

Gem data fil 

 
Man kan gemme data på alle niveauer, så inden man gemmer, skal man tage stilling til, 
hvad data efterfølgende skal bruge til. Cyres gemmer kun aktive felter (dem man kan se 
på skærmen). Filen skal gemmes som en cvs-fil, da man ellers kan få problemer med im-
port. (Se import af data til excel). 
 
Husk man kan gemme definitionen under save. 
 

Ad hoc 
Adhoc rapport er en søgning, hvor man har mulighed for at definere 2 rækker og 2 kolon-
ner – kan f.eks. bruges til at få et udtræk, der viser materialetyper (med navn) fordelt på 
afdelingsafsnit. Husk man kan gemme definitionen under save. 

 
 
 
 
 

Kvalitetssikring 
 
På Patobankens hjemmeside findes en nærmere beskrivelse af søgekriterier for pro-
grammerne: 
 
 ”kvalitetssikring mamma”  
 
http://www.patobank.dk/Cyres/Brugervejledning/Kvalitetssikring%20af%20diagnostiske%2
0prøver%20fra%20mamma.doc 
 
 
 

 

http://www.patobank.dk/Cyres/Brugervejledning/Kvalitetssikring%20af%20diagnostiske%20prøver%20fra%20mamma.doc
http://www.patobank.dk/Cyres/Brugervejledning/Kvalitetssikring%20af%20diagnostiske%20prøver%20fra%20mamma.doc
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”kvalitetssikring cervixcytologi” 
 
http://www.patobank.dk/Cyres/Brugervejledning/Kvalitetssikring%20af%20celleprøver%20f
ra%20livmoderhalsen.doc 
 
For alle søgningerne til kvalitetssikring skal man kun definere tidsrummet samt felterne, 
som udtrækket skal indeholde. 
 

Mamma 

 
For Mamma er der defineret følgende søgninger: 
 
Fejllister 
Kvalitet finnål 
Kvalitet grovnål 
Finnål og grovnål 
 

 

Fejllister-Mamma 

Denne søgning viser undersøgelser fra mamma, som ikke er kodet i henhold til søgekrite-
rier. Hvis undersøgelserne ikke er kodet korrekt, kan man ikke stole på kvalitetssøgninger-
ne. Så SnoMed koderne skal være rettet og gensendt til PatoBank, før man bruger søg-
ningerne til kvalitet-Mamma. 
 
Der er dagligt udtræk fra PatoBanken kl. 9.30, som bliver indlæst i Cyres kl. 22.30 
 
 
Ved at klikke på et af tallene f.eks. 26, 
får man data frem med de obligatoriske og  
valgte felter. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.patobank.dk/Cyres/Brugervejledning/Kvalitetssikring%20af%20celleprøver%20fra%20livmoderhalsen.doc
http://www.patobank.dk/Cyres/Brugervejledning/Kvalitetssikring%20af%20celleprøver%20fra%20livmoderhalsen.doc
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Kvalitet-Mamma 

Disse 3 søgninger sammenligner diagnoserne stillet på finnål, grovnål eller finnål og 
grovnål sammen med diagnoserne stillet på resektat. 
Desuden udregnes sensitivitet, specificitet, positiv prediktiv værdi, negativ prediktiv værdi, 
falsk negative, falsk positive, uegnet rate og uegnet rate fra karcinomer. Grønne tal = må-
let nået og røde tal = målet ikke nået. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Smear 

 

 Histologisk opfølgning 

 Hist/cyt opfølgning 
 

Histologisk opfølgning-smear 

 
Denne søgning sammenligner diagnoserne på smear med diagnoserne på biopsier/skrab. 
Den eneste parameter, som skal angives her, er datointervallet. Felter kan vælges efter 
behov. Ved at klikke på et af tallene får man data frem med de obligatoriske og valgte fel-
ter. 
Desuden udregnes sensitivitet, specificitet, positiv prediktiv værdi, negativ prediktiv værdi, 
falsk positive, uegnet rate og uegnet rate fra HSIL/LSIL. Grønne tal = målet nået og røde 
tal = målet ikke nået. 
 

Hist/cyt opfølgning 

 
Denne søgning sammenligner diagnoser på efterfølgende prøver enten cytologi eller histo-
logi. Den eneste parameter, som skal angives her, er datointervallet. Felter vælges efter 
behov 
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Manglende opfølgning 

Via denne søgning kan man finde de smear (kvinder) frem, hvor der mangler opfølgning. 
 

 
 

Manglende opfølgning fordelt på rekvirent 

 
Samme søgning som ovenstående ud over, at man får fordelt rekvisitionerne pr rekvirent. 
 

Smear diagnose 
 
Til opgørelse over anvendte diagnoser er der defineret 5 søgninger, hvor man til alle bare 
skal definere datointervallet og eventuelt rekvirent. Felter vælges efter behov. 
 
De 5 søgninger er: 
 
Rekvisitioner fordelt på diagnose og alder 
Rekvisitioner fordelt på diagnose og rekvirent 
Rekvisitioner fordelt på uegnet, årsag og alder 
Rekvisitioner fordelt på uegnet, årsag og rekvirent 
Kvinder fordelt på diagnose og alder 
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Import af data til Excel 
 
Først åbnes Excel og vælg data_importer externe data_importer data og find den aktuelle 
fil. Åbn filen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Næste skærmbillede. 
 
 
 
Her sættes bolle i  
afgrænset og filoprindelse skal man 
vælge 65001: Unicode (UTF-8). 
 
Vælg næste 
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Her sættes flueben i komma og man 
kan se opdelingen af kolonner. 
Vælg næste 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her vælges kolonnedataformat for 
alle kolonnerne. De kolonner, som  
indeholder tal, hvor første tal kan være 
0, f.eks cpr-nr, importeres som tekst, 
da man ellers ikke får det 1. ciffer 
med, hvis det er 0. Man kan godt 
markere flere kolonner ad gangen og  
vælge dataformat. Vælg udfør og man  
får nedenstående skærmbillede op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vælg OK eller anden placering.
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Bilag 1 Oversigt over materialetyper 
 
 
 

Undersøgelsestype Materialetype 
 

Værdi 

Histologi 

Simpel histologisk materiale 11 

Kompleks histologisk materiale 12 

Histologisk konsultationsmateriale 13 

Cytologi 

Hæmatologisk materiale 21 

Finnålsaspirat 22 

Cervikal-/vaginalcytologisk materiale 23 

Urin 26 

Andet cytologisk materiale 24 

Cytologisk konsultationsmateriale 25 

Obduktion 

Voksen/barn 31 

Foster/dødfødt/nyfødt barn 32 

Neuropatologisk 33 

Afvist obduktion 34 

Specialundersøgelser 

Elektronmikroskopi (EM) 41 

Polymerase kæde reaktion (PCR) 42 

In situ hybridisering (ISH, CISH, FISH) med tælling 43 

Flowcytometri 43 

Kromosomanalyse 44 

Anden undersøgelse 45 

 


