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ALGORITME TIL PATOLOGISK M-KATEGORI 
PATOLOGISK M-KATEGORI: 

Beskrivelse: Variablen beskriver den patologiske M-kategori fra 2016 og frem. Datakilden er LRP, hvor kategorien 

bestemmes af databasens patologiprogram. 

Algoritmens resultat er to variable: P_PM_KATEGORI, P_PM_KATEGORI_DATO, hvor sidstnævnte er første dato for det 

patologisvar, som lægges til grund for metastasediagnosen.  

Udfaldsrum til P_PM_KATEGORI 

• 01 (pM1) 

• 02 (ypM1) 

• 03 (ingen oplysning om dissemineret sygdom i Patobank) 

• 92 (ikke tilgængelig før januar 2016) 

ALGORITME 

I 2016 overgik databasen til at anvende LRP som datakilde vedrørende patologidata. Information om pM-kategorien 

kan i praksis bestemmes ud fra den anvendte SNOMED-kodning, hvor en metastase defineres ved anvendelse af en 

relevant M-kode for malign neoplasi med slutciffer ’6’, efterfulgt af udgangspunktkoden for colon/rectum (ÆF4450). 

Hvis kodesættet til en biopsi eller resektat omfatter SNOMED-koden for pM1, kan P_PM_KATEGORI bestemmes med 

sikkerhed. 

SNOMED-koder for pM-kategori: 

• ÆF2010 (pM1) 

• ÆF2011 (pM1a) 

• ÆF2012 (pM1b) 

• ÆF2013 (pM1c) 

• ÆY2010 (ypM1) 

• ÆY2011 (ypM1a) 

• ÆY2012 (ypM1b) 

• ÆY2013 (ypM1c) 

Algoritmen til at bestemme pM-kategorien er som følger: 

1. Hvis den diagnostiske biopsi er en metastasebiopsi, er pM-kategori = 01 (pM1) 

2. Hvis der ikke er resektat eller hvis der findes et resektat, hvor P_RES_NEOADJ = 05 (nej), gælder 120 dages 

reglen, det vil, at fund af en metastaser inden for 120 dage efter diagnosedatoen, tæller som pM1. Er datoen 

uden for de 120 dage, tæller det som et fjernrecidiv, som ikke indgår i pM-kategorien. 

3. Hvis der er et resektat, hvor P_RES_NEOADJ = 01, 02, 03 eller 04, gælder 120 dages reglen ikke. Hvis 

metastasen findes før operationsdatoen (modtagedatoen for materialet < modtagedatoen for resektatat) er 

pM-kategorien 01 (pM1). Hvis ikke den findes før operationen, må man se på før eller efter 90 dage 

postoperativt, det vil sige efter operationsdatoen. Fund af metastaser inden for 90 dage efter 

operationsdatoen, tæller som ypM1. Er datoen uden for de 90 dage, tæller det som et fjernrecidiv. 

4. Hvis der på en rekvisition er anvendt en SNOMED kode for pM kategorien sættes pM-kategorien til 01 (pM1).  


