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Opdatering af grupperingsnøglerne for 2015 
 

Oktober/November 2015 
Grupperingsnøglerne for DkDRG2015 og DAGS2015 er blevet opdateret, således SKS-ko-

der, der er oprettet mellem d. 1. april 2015 og 1. oktober 2015 og opfylder kriterierne for 

automatisk indplacering, er blevet indplaceret i DRG efter gældende regler.   

 

De aktuelle grupperingsnøgler for DRG/DAGS 2015 hedder følgende efter denne opdate-

ring: DkDRG2015v7 og DAGS2015v8. 

 

I bilag 1 er en oversigt over hvilke koder, der er blevet ændret/indplaceret ved denne 

opdatering. Alle nye SKS-koder oprettet per 1. april 2015 og frem kan findes på denne 

side:  

 
http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Standardisering/TerminologiOgKlassifikatio-

ner/SKS/SKS_Opdatering.aspx  

 

Specielt ved denne opdatering 

I løbet af foråret 2015 har DRG-udvalget godkendt at følgende ændringer måtte imple-

menteres ved den næste autoopdatering af grupperingsnøglerne: 

 

• BOHJ19H4 (Behandling med vedolizumab) flyttes fra egenskaberne 99S1397 og 

99S2516 over til 99S1100D og 99S1103D 

• DZ018A (Kontakt som følge af positiv screening for tyk- og endetarmskræft (det 

nationale screeningsprogram)) flyttes fra 23M99 til 06M90 

• DZ018B (Adenomkontrolprogram, tidligere fund af mellem- eller højrisikoadeno-

mer) flyttes fra 23M99 til 06M90 og tilføjes i 26P07 

Ændringer i DAGS2015 

Til synliggørelse af konsekvenser af SKS-kode opdateringerne er LPR-data opgjort per 10. 

oktober 2015 blevet grupperet med to grupperingnøgler, DAGS15v71 og DAGS15v8, hvil-

ket synliggør konsekvensen af grupperingsnøgleændringerne. Ændringerne i grupperings-

nøglen medfører 632 flytninger. 

 

Nedenfor ses konsekvensen i DAGS-grupperingslogikken ved den automatiske indplace-

ringen af nye SKS-koder samt de ændringer, der er vedtaget i DRG-udvalget. 

 

Af de i alt 632 ambulante flytninger skyldes de 479 at BOHJ19H4 flyttes ud af egenska-
berne 99S1397 og 99S2516, som har betydning i PG12B (Antistof, behandling). En stor del 
af denne aktivitet vandrer til PG11 (Medicinsk behandling), da BOHJ19H4 er tilføjet i 
99S1100D og 99S1103D, som har betydning i PG11-tællekoderne. Indplaceringen af ko-
derne BWHA427 (Behandling med ibrutinib) og BWHA428 (Behandling med idelalisib) be-
tyder også vandringer til og omrokering i PG11, i alt drejer det sig om 108 vandringer. 

Vandringer til og omrokering i PG11 er udskilt i Tabel 1.1.  

http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Standardisering/TerminologiOgKlassifikationer/SKS/SKS_Opdatering.aspx
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Tabel 1.1 Forskel i antal observationer mellem DAGS15v71 og DAGS15v8 – vandring til 

PG11 (Medicinsk behandling) 

Kilde: Grupperet data, LPR opgjort per 10. oktober 2015 

 

Tabel 1.2 Forskel i antal observationer mellem DAGS15v71 og DAGS15v8 – vandring til 

resterende DAGS-grupper 

 
Kilde: Grupperet data, LPR opgjort per 10. oktober 2015 

 

Der sker en flytning af aktivitet fra PG12B (Antistof, behandling) til BG50A (Ambulant be-

søg, pat. mindst 7 år) og BG50G(Ambulant substitutionstakst, telemedicin), dette skyldes 

at der mangler medicingivningskoder på aktiviteten.   

 

Indplaceringen af DC799 (Sekundær kræftsygdom uden kendt lokalisation) og DC800 (Pri-

mær kræftsygdom uden kendt lokalisation) betyder, at 19 observationer flytter til DG30L 

(Cancer). 

 

De resterende vandringer skyldes indplacering af DO308A - Fortsat graviditet efter foster-

reduktion af et/flere fostre. 

 

Ved opdateringen sker der samlet en værdiforøgelse på 248.000 kr. på det ambulante 

område. 

 

Tabellerne 1.3 og 1.4 angiver værdiændringerne ved diverse flytninger. Værdien er op-

gjort med taksterne for 2015 og angivet i 1.000 kr.  

 



 

Tabel 1.3 Forskel i værdi mellem DAGS15v71 og DAGS15v8 – vandring til PG11 (Medicinsk 

behandling) opgjort i 1.000 kr. 

Kilde: Grupperet data, LPR opgjort per 10. oktober 2015 

 

Tabel 1.4 Forskel i værdi mellem DAGS15v71 og DAGS15v8 – vandring til resterende 

DAGS-grupper opgjort i 1.000 kr. 

Kilde: Grupperet data, LPR opgjort per 10. oktober 2015 

Ændringer i DkDRG2015 

Til synliggørelse af konsekvenser af SKS-kode opdateringerne er LPR-data opgjort pr. 10. 

oktober 2015 blevet grupperet med to grupperingnøgler, DkDRG15v6 og DkDRG15v7, 

hvilket synliggør konsekvensen af grupperingsnøgleændringerne.  

 

Efter opdateringen vandrer 97 kontakter fra DRG-grupperne 2301 (Operationer ved an-

den kontaktårsag til sundhedsvæsenet) og 2306(Andre påvirkninger af sundhedstilstan-

den). Dette skyldes at DZ018A (Kontakt sfa positiv screening for tyk- og endetarmskræft) 

er flyttet fra 23M99 til 06M90. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 2.1 Forskel i antal observationer mellem DkDRG15v6 og DkDRG15v7 – vandring fra 

DRG-gruppe 2301 og 2306  

 
Kilde: Grupperet data, LPR opgjort per 10. oktober 2015 

 

Tabel 2.2 Forskel i antal observationer mellem DkDRG15v6 og DkDRG15v7 – vandringer 

til resterende DRG-grupper 

 
Kilde: Grupperet data, LPR opgjort per 10. oktober 2015 

 

Indplaceringen af følgende diagnoser har givet anledning til de 121 kontakter, som flytter 

ud af DRG-gruppe 2602 (Ikke gruppérbar pga. manglende oplysninger) 

 

 DC799 - Sekundær kræftsygdom uden kendt lokalisation 

 DC800 - Primær kræftsygdom uden kendt lokalisation 

 DH330A1 - Nethindeløsning med ruptur, uden PVR, afløst makula 

 DH330B - Nethindeløsning med ruptur, med PVR 



 

 DH330B1 - Nethindeløsning med ruptur, med PVR, afløst makula 

 DH448D - Ikke-traumatisk orbitalt kompartmentsyndrom 

 DN768C - Bakteriel vaginose UNS 

 DO993B2 - Depression som komplicerer graviditet, fødsel eller barsel 

 DO995A - Astma som komplicerer graviditet, fødsel eller barsel 

 DS055A - Perforerende sår i øjeæble med fremmedlegeme 

 DS056A - Perforerende sår i øjeæble uden fremmedlegeme 

 DZ038K - Obs. Pga. mistanke om sygdom i fordøjelsesorganer 

 DZ038KA - Obs. Pga. mistanke om gastrointestinal perforation 

 DZ038O - Obs pga. mistanke om sygd. ifm m graviditet, fødsel el barsel 

 

De resterende vandringer skyldes indplacering af koderne 

 

 DN768C - Bakteriel vaginose UNS 

 DO308A1 - Fortsat grav. eft. fostereduktion af et/fl fostre før uge 22 

 BWHA264 - Behandling med dacarbazin 

 KAAK80 - Dekompressiv kranieektomi ved hjerneødem 

 KAAK85 - Reimplantation af kranieplade efter kranieektomi 

 

Ved opdateringen sker der samlet en værdiforøgelse på 3.652.000 kr. på det stationære 
område. 
 

Tabellerne 2.3 og 2.4 angiver værdiændringer ved flytningerne. Værdien er opgjort med 

taksterne for 2015 og angivet i 1.000 kr.  

  

Tabel 2.3 Forskel i værdi mellem DkDRG15v6 og DkDRG15v7 – vandring fra DRG-gruppe 

2301 og 2306 opgjort i 1.000 kr. 

 
Kilde: Grupperet data, LPR opgjort per 10. oktober 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 2.4 Forskel i værdi mellem DkDRG15v6 og DkDRG15v7 – vandringer til resterende 

DRG-grupper opgjort i 1.000 kr. 

 
Kilde: Grupperet data, LPR opgjort per 10. oktober 2015 

 

 
 
 
  



 

BILAG 1 

Indplacerede koder 

Koderne er medtaget på listen, hvis de er ny-tilføjede eller hvis der sket andre ændringer 

vedr. koden i forhold til sidste opdatering.  

 

Diagnoser 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

DZ875E er desuden tilføjet som tillægsdiagnose i den stationære gruppering. 

 

Procedurer 

 
 

 

 

 



 

SKS-Koder der erstatter gamle SKS-koder 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


