
 
 

 
 

 
 

DkDRG 2013 & DAGS 2013 
 
Version oktober 2012 
 
Dette notat beskriver dels hvordan data til brug af den stationære grupperingsnøgle skal opsættes op, 
herunder en dokumentation af de enkelte variable og dels hvordan grupperingsnøgleprogrammerne køres. 
 
Eventuelle forslag til forbedringer af beskrivelsen sendes til kliniskvalidering@sum.dk 
 

1. Introduktion til DRG/DAGS grupperingssoftware 

Data vedrørende ambulant og stationær aktivitet skal opsættes på samme måde, da det ambulante data skal 
grupperes med både den ambulante (fremover DAGS) og den stationære (fremover DkDRG) 
grupperingsnøgle for at kunne afgøre om det enkelte besøg skal føre til gruppering til en gråzone. Dog er det 
på grund af forskel i indhold i enkelte variable valgt at lave to beskrivelser af opsætning til data. Opsætning 
af data til DAGS-grupperingssoftwaren er i det store hele identisk med opsætningen til DkDRG-
grupperingsnøglen med enkelte undtagelser. Disse undtagelser er angivet i kapitel 7, hvor ikke er andet er 
angivet gælder de samme kriterier for den ambulante og den stationære. 
 
Grupperingsprogrammet eller grupperingssoftwaren for den stationære grupperingsnøgle benævnes 
DkDRG, men hedder i praksis DkDRG[år][version].exe, f.eks DkDRG13v3. Generelt vil softwaren, når der 
laves en ny version, opdateres, således den næste version efter DkDRG13v3 er DkDRG13v4. Undertiden 
opdages uhensigtsmæssigheder ved opdateringen, og der genereres i den anledning en ny 
grupperingssoftware. Efter sådanne rettelser vil softwaren være benævnt DkDRG13v31. I disse tilfælde vil 
DkDRG13v3, som udgangspunkt ikke have været i drift. 
 
Ligeledes benævnes grupperingssoftwaren for den ambulante grupperingsnøgle DAGS, men hedder i 
praksis DAGS[år][version].exe, f.eks. DAGS13v4, 
 
Overalt i notatet angiver en stjerne efter en kode, at alle underliggende koder er inkluderet. Eksempel: 
KNCE01* = KNCE01, KNCE01A eller KNCE01B. 
 

mailto:kliniskvalidering@sum.dk


 

Side 2 
 

Indholdsfortegnelse 

1. INTRODUKTION TIL DRG/DAGS GRUPPERINGSSOFTWARE................................................................ 1 

2. INPUT TIL DKDRG2013  GRUPPERINGSNØGLEN .................................................................................... 4 

Tabel 1 Oversigt over input variable til Grupperingssoftwaren, DkDRG2013 .................................................................4 
2.1 INTERNE KODER OG TÆLLEKODER ........................................................................................................................... 6 

Tabel 2 Opsætning af interne tillægskoder ..........................................................................................................................6 
2.2 PROCEDUREKODER, HVOR DER TILLADES DUBLETTER ...................................................................................... 6 
2.3 TILLÆGSKODER .................................................................................................................................................. 7 
2.4 TVÆRGÅENDE SPECIALER ........................................................................................................................................ 7 

3. HVORDAN SKAL INPUT FILEN SÆTTES OP ............................................................................................. 7 

Figur 1 Eksempel på input fil ..................................................................................................................................................7 

4. HVORDAN SER OUTPUT FILEN UD ............................................................................................................ 7 

Figur 2 Output fil fra grupperingssoftwaren ..........................................................................................................................8 

5. HVORDAN EKSEKVERES GRUPPERINGSPROGRAMMET ..................................................................... 8 

5.1 EKSEKVERING VIA KOMMANDOPROMPT ................................................................................................................... 8 
Figur 3 Start kommandoprompt .............................................................................................................................................8 
Figur 4 Kør grupperingssoftwaren .........................................................................................................................................8 
Figur 6 Kør via kommandolinje når default værdier er opfyldt ..........................................................................................9 

5.2 EKSEKVERING VED DOBBELTKLIK ............................................................................................................................ 9 
Figur 7 Inputfil opsat med default værdier ..........................................................................................................................10 
Figur 8 Kør grupperingssoftware vha. dobbeltklik .............................................................................................................10 
Figur 9 Output fil ved dobbeltklik .........................................................................................................................................10 

6. ANDRE FUNKTIONER I GRUPPERINGSSOFTWAREN ............................................................................10 

6.1 TRACEFUNKTION .................................................................................................................................................... 10 
Figur 10 Input fil ved tracefunktion ......................................................................................................................................11 
Figur 11 Kommandolinje ved brug af tracefunktion ..........................................................................................................11 
Figur 12 Output fil ved brug af tracefunktion ......................................................................................................................11 

6.2 KONTROLLER ANTAL RÆKKER GRUPPERINGSSOFTWAREN FØDES MED. ......................................................... 12 
Figur 13 Kommandolinje ved kontrolleret antal rækker der fødes til grupperingssoftwaren .......................................12 
Figur 14 Output ved begrænset antal rækker der fødes til grupperingssoftwaren. ......................................................13 

7. OPSÆTNING TIL DEN AMBULANTE GRUPPERINGSSOFTWARE .......................................................13 

7.1 ÆNDRINGER TIL TABEL 1 ....................................................................................................................................... 13 
Tabel 3 Ændringer til de i tabel 1 angivne formater ..........................................................................................................13 

7.2 SÆRLIGT VEDR. TILLÆGSKODER I DEN AMBULANTE GRUPPERINGSSOFTWARE .............................................. 14 
Tabel 4 Tillæg til tabel 6 ........................................................................................................................................................14 

8. BILAG ...............................................................................................................................................................15 

8.1 OVERSIGT OVER INTERNE PROCEDUREKODER, STATIONÆR .......................................................................... 15 
8.2 OVERSIGT OVER INTERNE DIAGNOSEKODER, STATIONÆR .............................................................................. 17 
8.3 PROCEDUREKODER, HVOR DER TILLADES DUBLETTER I OPSÆTNING ............................................................. 18 
8.4 OVERSIGT OVER TILLÆGSKODER TIL PROCEDURE, DER INKLUDERES I DATA. ................................................ 19 
8.5 SYNTAX TIL KOMMANDOPROMPT ...................................................................................................................... 20 
8.6 OVERSIGT OVER RETURKODER (RTC)............................................................................................................. 21 



 

Side 3 
 

Tabel 5 Oversigt over betydning af returkoder fra grupperingssoftwaren .....................................................................21 
8.7 SSI’S OPSÆTNING AF DATA TIL BRUG FOR GRUPPERINGSSOFTWAREN .......................................................... 22 

 



 

Side 4 
 

 

2. Input til DkDRG2013  grupperingsnøglen 

Grupperingsnøglen er afhængig af, at den bliver født med de rigtige variable, og at det sker i den rigtige 
rækkefølge. Der er dog mulighed for at afvige i antallet af diagnoser og procedurer, softwaren fødes med. 
Statens Serum Institut (SSI) benytter som standard 19 diagnoser og 40 procedure. Softwaren kræver som 
minimum at der er 2 diagnoser (som kan være tomme) og 1 procedure (som kan være tomme). I det 
efterfølgende er brugt SSI standard. 
 
I tabel 1 er angivet en beskrivelse med udgangspunkt i SSI standard. I kapitel 5 beskrives, hvordan antallet 
af diagnoser og procedurer tilpasses lokale forhold. 
 
I tabel 1 ses 5 kolonner:  

 Kolonne 1 angiver hvilken placering en given variabel skal have i inputfilen, for at blive læst korrekt 
af softwaren.  

 Kolonne 2 er angivet et variabelnavn, mens kolonne 3 uddyber navngivningen. Navngivningen er 
ikke vigtig i grupperingslogikken, men er valgt for at beskrive indholdet (eks. ID kunne også hedde 
LBNR osv). * angiver i denne kolonne at indholdet varier fra den stationære til den ambulante 
grupperingssoftware, og hvis der skal grupperes på ambulant aktivtetsdata, skal tilføjelserne i kapitel 
7 følges. 

 Kolonne 4 beskriver kravene til indholdet ved en given variabel, eks. kan sex kun have udfaldet 1 
eller 2, afhængigt af om patienten er mand eller kvinde.  

 Kolonne 5 angiver den maksimale længde indholdet i en given variabel kan have. Hvis feltet for en 
given variabel er tomt, betyder det at indholdet læses som en numerisk variabel, eks. er sengedage 
en numerisk variabel. For de variable hvor der står en maksimal længde for indholdet, er det vigtigt 
at værdien ikke overstiger denne længde, da indholdet ellers vil blive trunkeret, således det kun er 
de eks. første 11 karakterer for dia1, der tæller med.  
 
Længden af variablen afviger i flere tilfælde fra de af SSI bestemte længder af SKS-koder. Dette er 
tilfældet for at sikre at procedure/diagnosekoder, der skal kobles med tillægskoder, såkaldte interne 
koder, ikke trunkeres. 

 
 
Tabel 1 Oversigt over input variable til Grupperingssoftwaren, DkDRG2013 
Nr. i 
input 
fil 

Variabel Forklaring Værdisæt/ 
beregnings-metode 

Max 
længde 

1 Sex Køn Mand angives med 1 
Kvinde angives med 2 
 
Hvis køn ikke er angivet, kan det få betydning for grupperingsresultatet. - 
Specielt når der er tale om sygdomme i mandlige og kvindelige 
kønsorganer, men også ved andre sygdomme. I det tilfælde hvor køn ikke 
er angivet, vil patienten gruppere til DRG 2601, 2602 og 2603. 

 

2 Sengedage 
* 

Indlæggelsestid Beregnes som udskrivningsdato minus indlæggelsesdato, skal dog mindst 
have værdien 1 
 
SSI bruger variablen sengedage (se dokumentation af grupperet data på 
eSundhed)  

 

3 dia1 Aktionsdiagnose Angives som SKS-kode med foranstillet ’D’ og uden ’.’ 
Eks. DA150 eller DA151 
 
SSI bruger dia1 (se evt. dokumentation af grupperet data på eSundhed) 

11 

4-20 Dia2 – dia19 Bidiagnoser Angives som SKS-kode med foranstillet ’D’ of uden ’.’ 11 
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Nr. i 
input 
fil 

Variabel Forklaring Værdisæt/ 
beregnings-metode 

Max 
længde 

Eks. DA150 eller DA151 
 
SSI medtager de første 18 diagnoser, og foretager ikke yderligere 
udvælgelse. 
 
 I nogle tilfælde ændres eller tilføjes der diagnoser, såkaldte interne 
koder, på baggrund af hvilke tillægskoder der er kodet til diagnosen. 
Dette gøres, da det ellers ikke er muligt at koble en specifik diagnose 
til en specifik tillægskode. I kapitel 8.2 er angivet, hvordan disse 
interne koder defineres. 

20-33 tdia1 –
tdia14 

Tillægskoder til 
aktionsdiagnosen 

Tillægskoder til aktionsdiagnosen angives som gyldige SKS-koder eks. 
DA150, ZDW63* eller NAAC* 
 
Tillægskoder til bidiagnoser anvendes kun i et enkelt tilfælde til 
grupperingen, nemlig til grupperne vedrører plastikkirurgi efter stort 
vægttab, DRG 0914 og 0915. Definitionen af denne interne kode kan ses i 
kapitel 8.4 

9 

34-73 proc1 – 
proc40 

Procedurer Angives som SKS-kode med foranstillet ’B’ (behandlingskoder), ’K’ 
(operationskoder), ’U’ (undersøgelseskoder), ’Z’ (diverse procedurer 
koder), ’W’ (midlertidigekoder), ’A’ (administrative koder). 
Eks. BOHJ11A, KNAF91B, UXUC85, WBOGD25XX, ZZ1491A  
 
I nogle tilfælde ændres eller tilføjes der procedurer, såkaldte interne 
koder, på baggrund af hvilke tillægskoder der er kodet til 
proceduren. Dette gøres, da det ellers ikke er muligt at koble en 
specifik procedure til en specifik diagnose. I kapitel 8.1 er angivet, 
hvordan disse interne koder defineres. 
 
SSI fjerner alle dubletter af procedurer, således de kun optræder i 
datasættet én gang, med enkelte undtagelser. Dette gøres for at 
begrænse data mængden. Se i hvilke tilfælde en procedure tillades at 
optræde flere gange i data i kapitel 8.3  
 

12 

74-83 tproc1-
tproc10 

Tillægskoder til 
procedurer 

Tillægskoder til procedurer angives som gyldige SKS-koder, dog 
medtages kun for grupperingen relevante tillægskoder til proceduren. 
Dette gøres for at begrænse datamængden. De relevante tillægskoder til 
proceduren er angivet i kapitel 8.4. 

12 

84 Discdisp Afslutningsmåde Afslutningsmåde svarer til afslutningsmåden der registreres i LPR. 
 
Hvis afslutningsmåde er 8 (død) sættes discdisp til 13. 
 
Hvis afslutningsmåde er overflyttet, F eller G, sættes discdisp til 27. 
 
SSI sætter DISCDISP på baggrund af variablen C_UDM fra LPR. Såfremt 
afslutningsmåden ikke er 8, F eller G sættes DISCDISP til ’’ 
 
Oplysningerne om død eller overflyttet oversættes automatisk af 
grupperingsnøglen og anvendes i DRG grupperne 0519 1501, 1502, 1503 
eller 2201 

 

85 AGE * Alder på 
indlæggelsestidspunktet  

Opgøres som alder i dage på indlæggelsestidspunktet  

86 Survdage * Antal dage fra vigtigste 
operation til 
udskrivningsdato  

Beregnes som antal dage fra det primære kirurgiske indgreb til 
udskrivningsdatoen.  

 

87 ID Nummer til identifikation 
af record 

Denne variabel er en unik måde at identificere den enkelte linje i 
datasættet på. Det er vigtigt at ID kun antager den samme værdi én gang, 
da der ellers vil være problemer med at koble outputfilen på det 
oprindelige data igen. 

 

 



 

Side 6 
 

2.1 Interne koder og tællekoder 
SSI benytter sig i opsætningen af data af en række interne koder for at kunne koble bestemte 
procedurer/diagnoser med specifikke tillægskoder. Derudover bruges ofte udtrykket ”tællekoder”, som 
dækker over, når der skal tælles hvor mange koder, der er til stede fra en bestemt liste. ”Tællekoder” 
håndteres i grupperingssoftwaren, og der er således ikke behov for en speciel opsætning af data til 
softwaren. 
 
I bilag 8.1 er en oversigt over de interne koder, der skal genereres til den stationære grupperingsnøgle og 
indsættes som procedure i felt 34-72 som ”procx”. 
Derudover genereres der to interne tillægskoder, der ikke har direkte betydning for grupperingssoftwaren, 
men medtages som dokumentation, og kan derfor udelades. Disse er beskrevet i Tabel 2 og skal såfremt de 
ønskes medtaget indsættes på en plads som ”tprocx” 
 
Tabel 2 Opsætning af interne tillægskoder 

Intern tillægskode Hovedkode Tillægskode 

VPH*v ZZ0240 VPH* 

VPH*h ZZ0241 VPH* 

 
I bilag 8.2 er en oversigt over de interne koder, der skal indsættes som bidiagnose i data til 
grupperingsnøglen. Her er det vigtigt at være opmærksom på at i modsætning til alle andre interne koder, er 
de interne koder pari_1 og pari_fler, der bruges i fødselsgrupperne i MDC 14, ikke et produkt af en diagnose 
og en tillægskode til diagnosen, men til gengæld et resultat af en variabel, der hentes ind i og oversættes til 
en bidiagnose. Denne variabel er v_paritet og er defineret i Fællesindhold for basisregistrering af 
sygehuspatienter. 
 
Derudover er de interne koder bmi_o35, fejl_hojd, fejl_vagt et produkt af en procedure og tillægskoden til 
proceduren, men skal dog indsættes som bidiagnose, da BMI opfattes som en tilstand, der påvirker 
kompleksiteten af især fødsler. De interne koder bmi_o35, fejl_hoj og fejl_vagt har da også kun betydning for 
fødselsgrupperne i MDC 14. 
 
Fælles for de interne koder for diagnoser er, at de skal indsættes på en plads som bidiagnose ”diax”. 
 

2.2 Procedurekoder, hvor der tillades dubletter 
Som beskrevet i Tabel 1, renses der som udgangspunk for dubletkoder, med få undtagelser, hvor 
grupperingslogikken bygger på at der kan være flere ens koder tilstede ved samme kontakt. Disse 
undtagelser er beskrevet i bilag 8.3. 
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2.3 Tillægskoder 
Udover de tillægskoder, der skal bruges til interne koder, skal der udvælger SSI en række andre tillægskoder 
til procedurerne. Som beskrevet i Tabel 1 inkluderes bestemte tillægskoder, frem for at inkludere alle 
tillægskoder til procedurerne for at begrænse datamængden. SSI udvælger de i bilag 8.4 beskrevne 
tillægskoder til procedurekoderne. Såfremt der står en kode i procedurekode, så udvælges tillægskoden kun, 
hvis den er kodet til denne procedurekode.  

 
2.4 Tværgående specialer  
SSI udelukker i opsætningen en række procedurer til en given kontakt, hvor den producerende afdeling er en 
fys/ergo afdeling, da der for dette speciale ikke kan udløses proceduregruppe. Har dog ikke betydning i den 
stationære gruppering. Det drejer sig om procedurer til en patient, hvor den producerende afdeling er Fysio-
Ergoterapi, Klinisk Biokemi, Klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi, patologisk anatomi samt klinisk 
farmakologi jf. udgivelsen ”Takstsystem 2012 – vejledning” side 26. Der kan derfor forekomme forskelle fra 
det output der kommer ved brug af grupperingssoftwaren, og det der opleves i grupperet data på eSundhed. 
 

3. Hvordan skal input filen sættes op 

Input filen defineres i forhold til de i Tabel 1 og 2, samt kapitel 8.1 – 8.4 opsatte definitioner i en komma-
separeret tekst fil på formen: 
 
sex, sengdage, dia1,,, tdia1,,,,proc1,,,tproc1,tproc2, ...,    
            discdisp, age, survdag, ID 
 
De fire sidste variable skal kun inkluderes, når tracefunktionen bruges. Der kan læses mere om 
tracefunktionen i kapitel 6.1. 
 
I Figur 1 er vist et eksempel på, hvordan input filen kan se ud, i forhold til de definitioner SSI bruger, hvor der 
er medtaget 19 diagnoser og 40 procedurer. 
 
Figur 1 Eksempel på input fil 

 
 
Bemærk den første linje i input filen er en patientrecord, og overskriften inkluderes altså ikke. 
 

4. Hvordan ser output filen ud 

Output filen har formen 
 
 ID, DRG, MDC, retur kode, regelnummer 
 
Hvor ID svarer til ID i input filen, DRG er den første DRG gruppe en kontakt opfylder kriteriet til, MDC 
angiver, hvilken MDC diagnosen hører til, returkoden angiver, hvordan grupperingen er faldet ud (se kapitel 
8.6 for mulige udfald), mens regelnummer angiver den konkrete grupperingsregel i grupperingslogikken, der 
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har ført til, kontakten lander i den aktuelle DRG gruppe. Regelnummeret er ikke nødvendigvis et heltal, og 
derfor udskrives regelnummeret med fire decimaler. 
 
I Figur 2 er vist det output, der produceres ved at eksekverer grupperingssoftwaren. 
 
Figur 2 Output fil fra grupperingssoftwaren 

 

5. Hvordan eksekveres grupperingsprogrammet 

Der er grundlæggende to måder grupperingssoftwaren kan eksekveres på. 

 Det kan eksekveres i en kommando prompt 

 Det kan eksekveres ved at dobbeltklikke på softwaren 
 

Det er praktisk ved eksekvering at have både grupperingssoftware og input fil på samme placering. 
 

5.1 Eksekvering via kommandoprompt 
Hvis programmet ønskes kørt via kommandoprompt gøres følgende. Start kommando prompt ved klikke på 
start og herefter kør, som vist i Figur 3. Herefter indtastes ”cmd” og der klikkes på ”OK”.   
 
Figur 3 Start kommandoprompt 

 
 
Herefter åbnes et kommandoprompt vindue som vist i Figur 4. Herefter skal man vælge fra hvilken mappe, 
programmet skal eksekveres. I figuren nedenfor startes commando prompten på en anden sti end ønsket, 
og der tastes derefter cd /d efter fulgt at den ønskede sti efterfulgt af enter. 
 
Figur 4 Kør grupperingssoftwaren 
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Nu kan grupperingssoftwaren eksekveres. Dette gøres ved i kommando linjen, at skrive (som vist nederst i 
Figur 4) 
 
DkDRG indfil udfil ndia  
Hvor  

 DkDRG er den version af grupperingssoftwaren, der ønskes brugt til grupperingen. 

 Indfil er inputfilen sat op efter tidligere beskrevet kriterier, i Figur 4 hel11.in – default drgin.txt 

 Udfil er output filen, i Figur 4 hel11.out – default drgut.txt 

 ndia er antallet af diagnoser der i input filen (husk der skal minimum være 2, som dog kan være 
blanke) – i Figur 4 er dette antal sat til 19, default er 19 

 nproc er antallet af procedurer der i input filen (husk der skal minimum være 1, som dog kan være 
blank) – i Figur 4 er dette antal sat til 40, default er 21 
 

Default antal diagnoser er 19 mens default antal procedurer er 21. Default navnet på inputfilen er drgin.txt, 
mens default navnet på outputfilen er drgut.txt. Hvis inputfilen ikke har defaultværdierne, som i eksemplet, 
kan der kun køres via commando prompt eller lignende. 
 
I figur 4 er værdierne tastet som ”DkDRG12v61.exe hel11.in hel11.out 19 40”.  
 
Når alle oplysninger er tastet ind, tastes enter og outputfilen produceres, som vist i  
Figur 5.  
 
Figur 5 Kommandoprompt efter grupperingssoftware er kørt 

 
 
Forudsat trinene beskrevet i Figur 3 og Figur 4 er fulgt, vil outputfilen ligge samme sted som inputfilen og 
grupperingssoftware. Med en inputfil svarende til det i Figur 1 vist data, vil outputfilen se ud som i Figur 2. 
 
Såfremt inputfilen lever op til default værdierne, er det også muligt i kommandolinjen blot at skrive navnet på 
den udgave af program software man ønsker at køre på – i eksemplet DkDRG12v61. 
 
Figur 6 Kør via kommandolinje når default værdier er opfyldt 

  
 

5.2 Eksekvering ved dobbeltklik 
Såfremt inputfilen lever op til default værdierne beskrevet i sidste afsnit, kan grupperingssoftwaren også 
eksekveres ved at dobbeltklikke på grupperingssoftwaren. Det vil sige inputfilen skal hedde drgin.txt, antal 
diagnoser skal være 19, og antal procedurer skal være 21. Samtidigt skal inputfilen være placeret i samme 
mappe som grupperingssoftwaren (i modsætning til hvis køres i kommandoprompt). 
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Figur 7 Inputfil opsat med default værdier 

 
 
Hvis inputfilen lever op til default betingelserne (som i Figur 7) dobbeltklikkes der på grupperingssoftwaren, 
hvorved boksen i Figur 8 dukker op. 
 
Figur 8 Kør grupperingssoftware vha. dobbeltklik 

 
 
Når der klikkes på ”kør”, genereres outputfilen drgut.txt som vist i figuren nedenfor 
 
Figur 9 Output fil ved dobbeltklik 

 
 
 

6. Andre funktioner i grupperingssoftwaren 

6.1 Tracefunktion 
Hvis grupperingssoftwaren ønskes brugt til at teste grupperingen, er det muligt ved at tilføje kode til det før 
skrevne i kommandolinjen, som følger 
 
sex, sengdage, dia1,,, tdia1,,,,proc1,,,tproc1,tproc2, ...,    
            discdisp, age, survdag, ID, MDCsvar, DRGsvar, Regel 
 
Hvor der i forhold til indholdet i input i filen beskrevet i afsnit 3 er tilføjet tre variable 

 MDCsvar: MDC-gruppe fra tidligere output fil (eks.Figur 2) 

 DRGsvar: DRG-gruppe fra tidligere output fil (eks.Figur 2) 
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 Regel: grupperingsregel fra tidligere output fil (eks.Figur 2) 
 
I figuren nedenfor er inputfilen vist i Figur 1 udvidet med informationerne fra output filen i Figur 2, hvor der i 
3. linje er indtastet 0875 i stedet for 0873 for at illustrere tracefunktionen. 
 
Figur 10 Input fil ved tracefunktion 

 
 
Herefter følges trinene beskrevet i afsnit 5.1 Eksekvering via kommandoprompt med den tilføjelse, at der i 
kommandolinjen skrives 
 
DkDRG12v61.exe hel11.in hel11.out 19 40 T 
 
Kommandolinjen generer nedenstående resultat 
 
Figur 11 Kommandolinje ved brug af tracefunktion 

 
 
Tracefunktionen generer udover output filen to tracefiler: 

 Drg_trace.txt 

 Drg_trace2.txt 
 
DRG_trace.txt indeholder oplysninger om den/de kontakter, der afviger fra det forventede, i form af 
diagnose, for en given kontakt og krav kontakten forventes at opfylde. 
 
DRG_trace2.txt indeholder den/de linjer fra outputfilen, hvor der er resultatet af grupperingen er forskellig fra 
værdien i DRGsvar i indputfilen og resultatet af grupperingen i outputfilen. 
 
Til outputfilen tilføjes der desuden to felter, når tracefunktionen bruges. 
 
Figur 12 Output fil ved brug af tracefunktion 

 
 
Det første felt angiver, om der er et match mellem den tidligere gruppering og den nye gruppering. Det ses i 
figuren ovenfor at række 3, hvor der blev indtastet DRG gruppe 0875 i stedet for det faktiske resultat DRG 
gruppe 0873 er første felt 1, mens feltet, hvor DRG grupperne er uændret er værdien i feltet 0.  
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Det andet felt, der tilføjes, er et løbenummer. 
 
Tastes der i stedet for T, X dannes drg_trace.txt i et Excel venligt format, mens drg_trace2.txt er uændret. 
 
DkDRG12v61.exe hel11.in hel11.out 19 40 X 
 
Tastes der i stedet for T, C dannes drg_trace.txt og drg_trace2.txt ikke. I stedet dannes en ny inputfil 
fpanswer.in, hvor den nye gruppering er påsat i stedet for MDCsvar, DRGsvar og regel. 
 
Det vil sige hvis, der tastes:  
DkDRG12v61.exe hel11.in hel11.out 19 40 C 
 
Hvis der tastes et hvilket som helst andet bogstav på T’s plads end T, X eller C vil der ikke blive dannet trace 
filer. 
 
Tracefunktionen fungerer ikke ved dobbeltklik – beskrevet i afsnit 5.2 Eksekvering ved dobbeltklik. 
 

6.2 Kontroller antal rækker grupperingssoftwaren fødes med. 
Udover at der i grupperingssoftwaren er mulighed for at bruge tracefunktionen, er det også muligt at 
kontrollere antallet af rækker, der udvælges fra inputfilen. Dette kan være en fordel, hvis der ønskes 
foretaget en hurtig kontrol. 
 
Det er muligt at sætte restriktioner på antallet af rækker, der læses ind i grupperingssoftwaren både med og 
uden tracefunktionen. Ønskes antallet af rækker, der puttes ind i grupperingssoftwaren kontrolleret ved 
tracefunktion skal input filen leve op til kravene beskrevet i afsnit 6.1 Tracefunktion. Ønskes der blot en 
almindelig gruppering, skal input filen leve op til de i afsnit 3 beskrevne kriterier. 
 
Følgende tager udgangspunkt i den, i afsnit 3, opstillede inputfil. Først åbnes en kommandoprompt, som 
beskrevet i afsnit 5.1 Eksekvering via kommandoprompt. Herefter indtastes i kommandolinjen følgende 
udvidelse: 
 
DkDRG12v61.exe hel11.in hel11.out 19 40 A 1 
 
DkDRG12v61.exe, hel11.in og hel11.out svarer til de i afsnit 5.1 Eksekvering via kommandoprompt 
beskrevne variable, 19 er antallet af diagnoser i inputfilen, og 40 er antallet af procedurer i inputfilen. I 
modsætning til tidligere er der denne gang tilføjet et A for at indikere, at der ikke ønskes trace filer (det kunne 
være alle bogstaver, der ikke er T, X eller C).  Den sidste parameter der er angivet er 1 for at indikere, at der 
fra inputfilen hell11, der indeholder 3 rækker, kun skal læses én række ind i grupperingssoftwaren. 
Kommandoprompten er vist i Figur 13. 
 
Det er også muligt at begrænse antallet af rækker, der læses ind i grupperingssoftwaren ved brug af 
tracefunktionen. Da skal inputfilen blot opfylde de i afsnittet 6.1 Tracefunktion beskrevne krav. 
 
Figur 13 Kommandolinje ved kontrolleret antal rækker der fødes til grupperingssoftwaren 
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I Figur 14 er outputfilen, hvor der kun er inkluderet den første række fra inputfilen i Figur 2. 
 
Figur 14 Output ved begrænset antal rækker der fødes til grupperingssoftwaren. 

 
 
Det er ikke muligt at kontrollere antallet af rækker der fødes til grupperingssoftwaren, når der eksekveres ved 
hjælp af at dobbeltklik på grupperingssoftwaren – beskrevet i afsnit 5.2 Eksekvering ved dobbeltklik. 
 

7. Opsætning til den ambulante grupperingssoftware 

Som udgangspunkt er opsætningen af input- og outputfil samt eksekveringen af grupperingssoftwaren den 
samme for den ambulante grupperingssoftware som for den stationære grupperingssoftware. Dette skyldes, 
at inputfilen med ambulant aktivitet skal kunne køres igennem både den ambulante og stationære 
grupperingssoftware. 
 
Hvis ikke andet er angivet i dette afsnit, gælder det i kapitel 2-6 beskrevne kriterier for inputfil, outputfil og 
eksekvering. 
 

7.1 Ændringer til Tabel 1 
Såfremt der er tale om den ambulante grupperingssoftware gælder følgende i stedet for de i Tabel 1 
beskrevne variable 
 
Tabel 3 Ændringer til de i tabel 1 angivne formater 
Nr. i 
input 
fil 

Variabel Forklaring Værdisæt/ 
beregnings-metode 

Max 
længde 

2 sengedage Besøgstype Hvis der er indberettet besøgsdato for den ambulante ydelse: 2 
Hvis skadestuebesøg: 3 
Hvis der ikke er indberettet besøgsdato (assistancer): 4 
 
SSI bruger variablen ambdto til at bestemme om der har været ambulant 
besøg eller ej. Skadestue besøg bestemmes i indberetningen til LPR (se 
dokumentation af grupperet data på eSundhed)  

 

85 AGE Alder på besøgsdato Opgøres som alder i dage på dato for behandling.  
 
SSI beregner selv denne variabel, vha. cpr-nr. og dato for besøg eller 
behandling. 

 

86 survdage Antal dage fra vigtigste 
operation til 
udskrivningsdato 

Sættes til 1, da værdien skal være til stede, men ikke har betydning i den 
ambulante gruppering. 
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7.2 Særligt vedr. tillægskoder i den ambulante grupperingssoftware 
 
Tabel 4 er et tillæg til de i bilag 8.4 beskrevne tillægskoder. Det betyder at ved opsætning af ambulant data, 
skal tillægskoder til proceduren i det ambulante data, både indeholde de i kapitel 8.1 og 8.4 
. 
 
Tabel 4 Tillæg til tabel 6  

Procedurekode Tillægskode 

  
BWAA 

  
BWAA0 

  
BWAA3* 

  
BWAA6* 

  
BZFD8* 

  
MJ06AA04 

  
MM03AX01 

ZZ4071* 
MM03BX01 

UXRD00, UXRD40 
UXZ16 

UXCC00A, UXCC40, 
UXZD62 

UXZ41 

  
ZDW401A1 

  
ZDW402A1 

  
ZPW00900 

  
ZZ0149 

KLAA10* 
ZZ4245A1* 
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8. Bilag 

8.1 Oversigt over interne procedurekoder, Stationær 

Intern kode Hovedkode Tillægskode 

mamma1 KHAC20 KPJD42* 

mamma2 KHAC20 KPJD52 

BAXY1_4u BAXY1 ZPVB3A, ZPVB4 eller ZPVB5 

BAXY2_4u BAXY2 ZPVB3A, ZPVB4 eller ZPVB5 

BUAL1_u1 BUAL1 ZPVB3, ZPVB3A, ZPVB4 eller ZPVB5 

NABE72h 
NABE ZPVB2B,ZPVB2M,ZPVB3,ZPVB4 eller ZPVB5 

NABE ATTD04,ATTD05, …, ATTD31,ATTM* eller ATTY* 

NABB72h 
NABB ZPVB2B,ZPVB2M,ZPVB3,ZPVB4 eller ZPVB5 

NABB ATTD04,ATTD05, …, ATTD31,ATTM* eller ATTY* 

BGDA0648h 
BGDA* ZPVB0,ZPVB1 eller ZPVB2 

BGDA* ATTB07,ATTB08, … , ATTB24 eller ATTD02 

BGDA48h 
BGDA* ZPVB2A,ZPVB2B,ZPVB2M,ZPVB3,ZPVB3A,ZPVB4 eller ZPVB5 

BGDA* ATTD03,ATTD04, …, ATTD31,ATTM* eller ATTY* 

BGDA14d 
BGDA* ZPVB2M,ZPVB3A,ZPVB4 eller ZPVB5 

BGDA* ATTD15,ATTD16, …, ATTD31,ATTM* eller ATTY* 

KPHB10h KPHB10 TUL1 

KPHB10v KPHB10 TUL2 

KPHB11h KPHB11 TUL1 

KPHB11v KPHB11 TUL2 

KPHB12h KPHB12 TUL1 

KPHB12v KPHB12 TUL2 

KPHD10h KPHD10 TUL1 

KPHD10v KPHD10 TUL2 

KPHD10Ah KPHD10A TUL1 

KPHD10Av KPHD10A TUL2 

KPHD10Bh KPHD10B TUL1 

KPHD10Bv KPHD10B TUL2 

KPHD10Ch KPHD10C TUL1 

KPHD10Cv KPHD10C TUL2 

KPHD10Dh KPHD10D TUL1 

KPHD10Dv KPHD10D TUL2 

KPHD10Eh KPHD10E TUL1 

KPHD10Ev KPHD10E TUL2 
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Intern kode Hovedkode Tillægskode 

KPHD11h KPHD11 TUL1 

KPHD11v KPHD11 TUL2 

KPHD11Ah KPHD11A TUL1 

KPHD11Av KPHD11A TUL2 

KPHD12h KPHD12 TUL1 

KPHD12v KPHD12 TUL2 

KPHD12Ah KPHD12A TUL1 

KPHD12Av KPHD12A TUL2 

KPHD12Bh KPHD12B TUL1 

KPHD12Bv KPHD12B TUL2 

KPHD12Ch KPHD12C TUL1 

KPHD12Cv KPHD12C TUL2 

KPHD12Dh KPHD12D TUL1 

KPHD12Dv KPHD12D TUL2 

KPHD12Eh KPHD12E TUL1 

KPHD12Ev KPHD12E TUL2 

KCJAlinse KCJA* KZAA02, KZAA03 

KCJClinse KCJC* KZAA00, KZAA01, KZAA04, KZAA04A, KZAA04B, KZAA05, KZAA99 

KCJDlinse KCJD* KZAA00, KZAA01, KZAA04, KZAA04A, KZAA04B, KZAA05, KZAA99 

KCJElinse KCJE* KZAA00, KZAA01, KZAA04, KZAA04A, KZAA04B, KZAA05, KZAA99 
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8.2 Oversigt over interne diagnosekoder, Stationær 

Intern kode Hovedkode Tillægskode 

DZ03103 

DZ031 DC001,DC002,DC003,DC004,DC005,DC006,DC008,DC009,DC019,DC020, 
DC021, DC021A, DC021B, DC022,DC022A,DC023,DC024,DC028,DC029 

DZ031 DC030,DC031,DC039,DC040,DC041,DC048,DC049,DC050,DC051,DC052,DC058, 
DC059,DC060,DC061,DC062,DC068,DC069,DC079 

DZ031 DC080,DC081,DC088,DC089,DC090,DC090A ,DC090B,DC091,DC091A,DC091B, 
DC092,DC098,DC099,DC100,DC101,DC102,DC103 

DZ031 DC104,DC104A,DC104B,DC108,DC109,DC110,DC111,DC112,DC113,DC118, 
DC119,DC129,DC130,DC131,DC132,DC138,DC139,DC140,DC141,DC142,DC148 

DZ031 DC300,DC300A,DC300B,DC300C,DC301,DC301A,DC301B,DC310,DC311,DC312, 
DC313,DC318,DC319,DC320,DC320A,DC321,DC321A,DC321B,DC321C,DC321D 

DZ031 DC322,DC323,DC328,DC329,DC390,DC462,DC760,DC760A,DC760B,DC760C 

vaegttab D* ZDW63C 

DO720o1l DO720 VPH1000 - … 

bmi_o35 
BMI bruges som indikator for tyngden af en fødende og beregnes ud fra tillægskoderne til ZZ0240 og ZZ0241. Hvis BMI 
er over 35 inden graviditet indsættes bmi_o35 som bidiagnose 

pari_1 
Hvis variablen v_paritet fra LPR er lig 1 ved fødsel, da indsættes pari_1 som bidiagnose 

pari_fler 
Hvis variablen v_paritet fra LPR er større end 1 ved fødsel, da indsættes pari_fer som bidiagnose 

fejl_hojd 
Hvis tillægskoden til ZZ0241 ligger uden for intervallet VPH0030-VPH0200 indsættes fejl_hojd som bidiagnose ved 
fødsel 

fejl_vagt 
Hvis tillægskoden til ZZ0240 ligger uden for intervallet VPH0080-VPH0210 indsættes fejl_hojd som bidiagnose ved 
fødsel 
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8.3 Procedurekoder, hvor der tillades dubletter i opsætning 

Procedurekode 

BWGC* 

BWGG* 

KACC* 

KC* 

KDFE00 

KHAC* 

KHAD* 

KHAE* 

KHAF* 

KKCC30* 

KN* 

KPAW23 

KPJD* 

KTC* 

KQBE* 

KMAA00 

KMAA10 
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8.4 Oversigt over tillægskoder til procedure, der inkluderes i data. 

Procedurekode Tillægskode 

 
Procedurekode Tillægskode 

BOHA1 MB01AD02 

 
BGFC32* ZPVB3A 

  KZZ* 

 
BGFC32* ZPVB4 

  KZYQ01 

 
BGFC32* ZPVB5 

  ZPD* 

 
  KZFX01 

  NAAC* 

 
  KZFX02 

  KZWA* 

 
  KZFX10 

  KZYC30 

 
  KZFX11 

  DU0* 

 
  KZFX12 

  DU1* 

 
  KZFX13 

  DU3* 

 
  KZFX14 

  DU4* 

 
  KZXF10 

  NAAD0 

 
  KZXF35 

  NAAD0B 

 
  KZXF36 

  NAAD02 

 
  KZXF40 

BGFC32* ZPVB2 

 
BAXY3 ZDW80* 

BGFC32* ZPVB2A 

 
  KZXF45 

BGFC32* ZPVB2B 

 
  KZXX00 

BGFC32* ZPVB3 

 
  KZXF86 

BGFC32* ZPVB4 

 
  ZPJ11 

BGFC32* ZPVB5 

 
  ZPJ12 

BGFC32* ZPVB2M 
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8.5 Syntax til kommandoprompt 
 
Syntaxen ved en almindelig gruppering er som følger: 
  
DkDRG indfil udfil ndia  

 DkDRG  

 Indfil – input filen (default drgin.txt) 

 Udfil – output filen filen (default drgut.txt) 

 ndia – antal diagnoser i indfil (default 19) 

 nproc - antallet af procedurer i indfil (default 21) 
 
Syntax ved brug af tracefunktion 
DkDRG indfil udfil ndia T 
På T’s plads kan der stå 

 T trace  

 X trace med output til excel 

 C trace der generer ny inputfil 
 
Syntax ved brug af begrænsning af antal rækker, der læses ind i grupperingssoftware  
 
DkDRG indfil udfil ndia T x 
På T’s plads kan der stå alle bogstaver, ønskes tracefunktionen brugt, skal der dog stå T, X eller C. På x’s 
plads skal stå et heltal svarende til det antal rækker der ønskes læst ind i grupperingssoftwaren. 
 
Når der begrænses på antal rækker, der læses ind i grupperingssoftwaren skal der stå et input på T’s plads, 
uanset om der ønskes trace filer eller ej. 
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8.6 Oversigt over returkoder (RTC) 
 
Tabel 5 Oversigt over betydning af returkoder fra grupperingssoftwaren 
0 Gruppering gennemført teknisk 
1 Aktionsdiagnose mangler 
2 Oplysning om køn mangler 
3 Oplysning om køn er uden sammenhæng med diagnose 
4 Patienten er for ung til diagnosen 
5 Patienten er for gammel til diagnosen 
6 Fejl i patientens alder (>125)  
7 Sjælden eller forkert sammenhæng mellem diagnose og procedure 
8 Aktionsdiagnose ikke anvendelig 
9 Anden fejl 
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8.7 SSI’s opsætning af data til brug for grupperingssoftwaren 

Vedlagt program-sekvens, som på baggrund af SSI data i SAS-format danner en komma separeret input-fil. 

Eksemplet er uden brug af trace-funktion, dvs. input-variablene DRG, MDC og regel er ikke medtaget.  

 

Først skabes det SAS-dataudtræk, som ønskes grupperet. 

 

Bemærk: 

Alder i dage skal være i et format, der kan indeholde hele tallet. Hvis f.eks. format 3. anvendes, vil høje tal 

ikke skrives fuldt ud (f.eks. vil 13724 dage blive til 1E4, og dette kan programmet ikke læse). 

Der skal dannes tomme variable for de variable, som skal indgå i den kommaseparerede fil, men som ikke 

indgår i grunddata – i eksemplet indgår TPROC2-TPROC10 således ikke grunddata, men skal tilføjes i input 

datasættet.  
 
data a; 
  length alddg 8. tproc2-troc10 $10. regel $2.; 

  set dk12.t_hel2011_10mar2012(keep= regel alddg sengdage dia1-dia19  
                          discdisp proc1-proc40 sex  
                          survdag tproc1 tdia1-tdia14 recnum); 
  TPROC2=''; 
  TPROC3=''; 
  TPROC4=''; 
  TPROC5=''; 
  TPROC6=''; 
  TPROC7=''; 
  TPROC8=''; 
  TPROC9=''; 
  TPROC10=''; 
  format alddg 8.; 
run; 
 

Dernæst dannes den kommaseparerede fil: 
 
data _null_; 
  set a; 
  file "c:\drgin.txt" dsd lrecl=700 dropover;   
  put sex @; put sengdage @; 
  put dia1 @; put dia2 @; put dia3 @; put dia4 @; put dia5 @; 
  put dia6 @; put dia7 @; put dia8 @; put dia9 @; put dia10 @; 
  put dia11 @; put dia12 @; put dia13 @; put dia14 @; put dia15 @; 
  put dia16 @; put dia17 @; put dia18 @; put dia19 @; 
  put tdia1 @; put tdia2 @; put tdia3 @; put tdia4 @; put tdia5 @; 
  put tdia6 @; put tdia7 @; put tdia8 @; put tdia9 @; put tdia10 @; 
  put tdia11 @; put tdia12 @; put tdia13 @; put tdia14 @; 
  put proc1 @; put proc2 @; put proc3 @; put proc4 @; put proc5 @; 
  put proc6 @; put proc7 @; put proc8 @; put proc9 @; put proc10 @; 
  put proc11 @; put proc12 @; put proc13 @; put proc14 @; put proc15 @; 
  put proc16 @; put proc17 @; put proc18 @; put proc19 @; put proc20 @; 
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  put proc21 @; put proc22 @; put proc23 @; put proc24 @; put proc25 @; 
  put proc26 @; put proc27 @; put proc28 @; put proc29 @; put proc30 @; 
  put proc31 @; put proc32 @; put proc33 @; put proc34 @; put proc35 @; 
  put proc36 @; put proc37 @; put proc38 @; put proc39 @; put proc40 @; 
  put tproc1 @; put tproc2 @; put tproc3 @; put tproc4 @; put tproc5 @; 
  put tproc6 @; put tproc7 @; put tproc8 @; put tproc9 @; put tproc10 @; 
  put discdisp @; put alddg @; put survdag @; 
  put recnum; 
run; 
 


