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DFI
KABH

Ændringer mellem DRG2018 og DRG2019
Ændringsforslagene til DRG2019 bestod af forslag, der var udskudt fra tidligere år, tidligere høringssvar, høringssvar fra taksthøringen af takster i DRG2018 samt nye indkomne forslag til
DRG2019. Derudover er der implementeret ændringer som følge af de høringssvar, der er kommet til DRG2019. Den fulde liste af ændringsforslag samt høringssvar kan findes på www.drg.dk.
Der er til DRG2019 lukket en række grupper, da der enten var for lidt aktivitet i grupperne, eller
at de dækkede over aktivitet, der kun blev udført på enkelte sygehuse. Nogle af disse grupper
er blevet slået sammen med andre grupper. Listen af disse grupper kan findes i oversigten over
høringssvar.
Tabel 1 er en samlet oversigt over de ændringer, der er foretaget til DRG2019. Oversigten indeholder tre ændringstyper ’Gruppe lukket’, ’Ny gruppe’ og ’Ændring i gruppe’. Der vil under ’Kommentar’ være anført følgende under ændringstyperne:
Gruppe lukket

Er gruppen lagt sammen med andre grupper og i så fald hvilke, eller er gruppen blot lukket
Ny gruppe

Er gruppen oprettet ud fra andre grupper eller er den helt ny
Ændring i gruppe

Hvilke ændringer er der sket med gruppen
Hvis der under ændringstype er angivet ’Gruppe lukket’, da er DRG-gruppen anført med
DRG2018-gruppenummer. Ved ’Ny gruppe’ og ’Ændring i gruppe’ er DRG-gruppen angivet med
DRG2019-gruppenummer.
Under ’Kommentar’ er grupper angivet med DRG2019-gruppenumrer medmindre der er tale om
en ny gruppe til DRG2019, der er en sammenlægning af tidligere DRG2018-grupper.
Oversigten er opdelt efter specifikation, der er den overordnede opdeling af DRG-grupperne.
Specifikation er MDC relateret eller på anden måde klinisk sammenhængende.
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Tabel 1
Ændringstype

Oversigt over ændringer mellem DRG2018 og DRG2019
DRG-gruppe

Kommentar

DRG2018/DRG2019 afhængig af værdi under ’Ændringstype’

Grupper angivet med DRG2019-gruppenummer medmindre andet er angivet

Specifikation 01 – Sygdomme i nervesystemet
Gruppe
lukket

01MP01 Neurologisk stimulering med implantat

Lagt sammen med 26MP12

01SP02 Sammedagspakke: Epilepsiudredning

Lukket

Specifikation 03 - Øre-, næse- og halssygdomme
Gruppe
lukket

Ny
gruppe

03MA13 Tand- og mundhulesygdomme, ekskl. tandudtrækning

Lukket

03MP10 Kæbeledsalloplastik

Lagt sammen med 03MP09

03PR01 Påsætning af kunstig ansigtsdel

Lukket

03PR07 Udskiftning af processor i cochleart implantat

Ny gruppe

03SP07 Sammedagspakke: Udredning og diagnosticering af
manglende lugte- og smagssans

Ny gruppe

Ændring i 03PR12 Neonatal hørescreening, automatiserede procedurer,
gruppe
pat. 0-90 dage

Regel rykket over regel til 15MP01

Specifikation 04 - Sygdomme i åndedrætsorganerne
Gruppe
lukket

Ny
gruppe

04MA01 Tilstand med transplanteret lunge uden bronkoskopi

I ny sammenlagt gruppe 04MA01

04MA13 Lungebetændelse og pleurit, pat. mindst 60 år, hæma- I ny sammenlagt gruppe 17MA02
tologiske patienter
04MA15 Lungebetændelse og pleurit, pat. 18-59 år, hæmatologiske patienter

I ny sammenlagt gruppe 17MA02

04MP03 Torakoskopi

Lagt sammen med 04MP05

04MP06 Tilstand med transplanteret lunge med bronkoskopi

I ny sammenlagt gruppe 04MA01

04TE01 Substitutionstakst, telemedicin

Lagt sammen med 04TE01

04MA01 Tilstand med transplanteret lunge

Sammenlagt fra 04MA01 / 04MP06
(DRG2018)

Specifikation 05 - Sygdomme i kredsløbsorganerne
Gruppe
lukket

05MP25 Nyrearterieablation

Ændring i 05MP31 Andre kredsløbsoperationer
gruppe
05PR01 Operation på kar el. lymfesystem

Lukket
KFFC42 er indplaceret med OR=1, så
den nu kan gruppere til 05MP31
Koden BMBZ01 er fjernet fra gruppen

Specifikation 06 - Sygdomme i fordøjelsesorganerne
Gruppe
lukket

06MP08 Perkutan nerveevaluering

Lagt sammen med 06MP06
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Ændringstype

DRG-gruppe

Kommentar

DRG2018/DRG2019 afhængig af værdi under ’Ændringstype’

Grupper angivet med DRG2019-gruppenummer medmindre andet er angivet

Ændring i 06MP01 Fistler til mave-tarmkanalen
gruppe

Proceduren KJHE10 er tilføjet gruppen

06MP04 Større indgreb på spiserør og mavesæk, pat. mindst 18 KJDA70 er flyttet fra 06MP15 til
år
06MP04
06MP05 Operation for multiple kræftknuder i bughinde, m. opvarmet kemoterapi, pat. mindst 18 år

Regel med krav til aktionsdiagnose
DC569 er tilføjet gruppen.

06MP08 Større operationer på tarm m. robot

Proceduren KJHE10 er tilføjet gruppen

06MP11 Større operationer på endetarm og endetarmsåbning
m. cancer

Proceduren KJHE10 er tilføjet gruppen

06MP12 Større operationer på endetarm og endetarmsåbning
u. cancer

Proceduren KJHE10 er tilføjet gruppen

06MP24 Mindre operationer på anus, kunstige tarmåbninger og Følgende koder er tilføjet gruppen:
endetarm, u. kompl. bidiag.
BIXC7, KJGW96 og KJHA00A
06PR01 Indsættelse af endoskopiske stents

Gruppe ændret navn
Koden KJLB28, KJKE18 og KJKE18A er
flyttet fra 06PR02 til gruppen
Koderne KJLB22, KJLB25, KJLB35 og
KJLB42 er tilføjet gruppen

06PR02 Avancerede endoskopiske ydelser

Gruppe ændret navn
Koden KJLB28, KJKE18 og KJKE18A er
flyttet fra gruppen til 06PR01
Koderne KJCA01, KUJF02A, KJCA52A,
KJCA52C, KJCA52D, KUJF05A, BIXC1
og KJCA98 er flyttet fra 06PR04 til
06PR02

06PR03 Koloskopi og polypektomi

BIKK1, BIMC1, KUJF42 og KUJF45
flyttes fra gruppen til 06PR05
Gruppe ændret navn

06PR04 Endoskopi el. intubation i øvre mavetarmreg.

Koderne KJCA01, KUJF02A, KJCA52A,
KJCA52C, KJCA52D, KUJF05A, BIXC1
og KJCA98 er flyttet fra 06PR04 til
06PR02

06PR05 Rektoskopi

BIKK1, BIMC1, KUJF42 og KUJF45
flyttet fra 06PR03 til gruppen

Specifikation 07 - Sygdomme i lever, galdeveje og bugspytkirtel
Gruppe
lukket

07MP11 Ikke kirurgiske indgreb på bugspytkirtel, ved ondartet
sygdom

Lukket

Specifikation 08 - Sygdomme i muskel-skeletsystemet og bindevæv
Gruppe
lukket

08MP17 Alloplastik, dobbelt, hånd/fod

Lagt sammen med 08MP21

08SP04 Sammedagspakke: Håndkirurgisk dagkirurgi

Lukket
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Ændringstype

DRG-gruppe

Kommentar

DRG2018/DRG2019 afhængig af værdi under ’Ændringstype’

Grupper angivet med DRG2019-gruppenummer medmindre andet er angivet

Specifikation 09 - Sygdomme i hud, underhud og mamma
Gruppe
lukket

09MP07 Sekundær rekonstruktion af bryst m. stilket muskellap

Lukket

09PR05 MR-vejledt nålebiopsi

Lagt sammen med 09PR05

09PR06 Stereotaktisk anlæggelse af coil i mamma

Lagt sammen med 09PR05

Ændring i 09PR02 Hudoperation, kompliceret
gruppe

Koden KQCA99A er tilføjet gruppen

Specifikation 11 - Nyre- og urinvejssygdomme
Gruppe
lukket

11MA05 Svulster i nyre og urinvej, uden ondartet sygdom

I ny sammenlagt gruppe 11MA09 /
11MA10

11MA09 Sten i urinveje

I ny sammenlagt gruppe 11MA09 /
11MA10

11MA10 Symptomer fra nyrer og urinveje, abnorme fund

I ny sammenlagt gruppe 11MA09 /
11MA10

11MA12 Sygdomme i prostata, godartet sygdom

I ny sammenlagt gruppe 11MA09 /
11MA10

11MA13 Urinvejsforsnævring

I ny sammenlagt gruppe 11MA09 /
11MA10

11MA14 Andre sygdomme i nyrer og urinveje, pat. mindst 16 år I ny sammenlagt gruppe 11MA09 /
11MA10
11MA15 Andre sygdomme i nyrer og urinveje, pat. 0-15 år

I ny sammenlagt gruppe 11MA09 /
11MA10

11MA16 Andre symptomer fra nyrer og urinveje

I ny sammenlagt gruppe 11MA09 /
11MA10

11MA17 Observation for nyre- eller urinvejssygdomme

I ny sammenlagt gruppe 11MA09 /
11MA10

11MP30 Incicion på/og laser behandling af prostata

Procedurerne er fordelt til 11MP24
og 11MP23

11PR01 Forberedelse til nyretransplantation, plasmaferese med Lukket
immunadsorption
Ny
gruppe

11MA09 Andre sygdomme, mistanke om sygdom, eller sympto- Sammenlagt fra flere 11MA grupper
mer fra nyrer eller urinveje, pat. 0-15 år
11MA10 Andre sygdomme, mistanke om sygdom, eller sympto- Sammenlagt fra flere 11MA grupper
mer fra nyrer eller urinveje, pat. mindst 16 år

Ændring i 11MP23 Resektioner af prostata gennem urinrør
gruppe

Gruppe ændret navn
KKCH42, KKEB02, KKEE00, KKEE02,
KKEV00, KKEV02, KKEV12, KKEV22,
KKEV25 er flyttet fra 11MP23 til
11MP24
KKEW96 er flyttet fra 11MP23 til
11MP13/11MP15
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Ændringstype

DRG-gruppe

Kommentar

DRG2018/DRG2019 afhængig af værdi under ’Ændringstype’

Grupper angivet med DRG2019-gruppenummer medmindre andet er angivet

Koderne KKED52 og KKED98 tilføjet
gruppen
11MP24 Operationer gennem urinrør på nedre urinveje

KKCH42, KKEB02, KKEE00, KKEE02,
KKEV00, KKEV02, KKEV12, KKEV22 og
KKEV25 er flyttet fra 11MP23 til
11MP24
Koderne KKED32, KKED72, KKEE10,
KKED62 og KKEE12 er tilføjet gruppen

Specifikation 12 - Sygdomme i mandlige kønsorganer
Gruppe
lukket

12MA02 Betændelse i mandlige kønsorganer

I ny sammenlagt gruppe 12MA02

12MA03 Andre sygdomme el. mistanke om sygdom i mandlige
kønsorganer

I ny sammenlagt gruppe 12MA02

12MP03 Operationer på penis, ukompliceret

I ny sammenlagt gruppe 12MP05 /
12MP06 / 12PR01

12MP05 Operationer på scrotalindhold, u. ondartet sygdom,
pat. 0-15 år

I ny sammenlagt gruppe 12MP05 /
12MP06 / 12PR01

12MP06 Operationer på scrotalindhold, u. ondartet sygdom,
pat. mindst 16 år

I ny sammenlagt gruppe 12MP05 /
12MP06 / 12PR01

12PR01 Sædoprensning

Lukket

12PR02 Sterilisation el. anden operation på mandlige kønsorga- I ny sammenlagt gruppe 12MP05 /
ner
12MP06 / 12PR01
Ny
gruppe

12MA02 Andre sygdomme, mistanke om sygdom, eller sympto- Sammenlagt fra flere 12MA grupper
mer fra mandlige kønsorganer
12MP01 Indsættelse af funktionelle implantater i urinveje eller
mandlige kønsorganer

Ny gruppe

12MP05 Operationer på mandlige kønsorganer, pat. 0-15 år

Sammenlagt fra 12MP03 / 12MP05 /
12MP06 / 12PR02 (DRG2018)

12MP06 Operationer på mandlige kønsorganer, pat. mindst 16
år, m. anæstesi

Sammenlagt fra 12MP03 / 12MP05 /
12MP06 / 12PR02 (DRG2018)

12PR01 Mindre operationer på mandlige kønsorganer

Sammenlagt fra 12MP03 / 12MP05 /
12MP06 / 12PR02 (DRG2018)

Ændring i 12MP03 Operationer på penis, kompliceret, u. ondartet sygdom Regel tilrettet, så der i MDC11 ikke
gruppe
er krav om specifikke diagnoser, blot
MDC11
12MP04 Operationer på scrotalindhold, m. ondartet sygdom

Gruppe ændret navn

12MP05 Operationer på mandlige kønsorganer, pat. 0-15 år

Regel tilrettet, så der i MDC11 ikke
er krav om specifikke diagnoser, blot
MDC11

12MP06 Operationer på mandlige kønsorganer, pat. mindst 16
år, m. anæstesi

Regel tilrettet, så der i MDC11 ikke
er krav om specifikke diagnoser, blot
MDC11
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Ændringstype

DRG-gruppe

Kommentar

DRG2018/DRG2019 afhængig af værdi under ’Ændringstype’

Grupper angivet med DRG2019-gruppenummer medmindre andet er angivet

Specifikation 13 - Sygdomme i kvindelige kønsorganer
Gruppe
lukket

13PR01 Kunstig befrugtning med anvendelse af PGD på fosterceller med vævstypebestemmelse

Lukket

Specifikation 14 - Fødsel, barsel og sygdomme under svangerskab
Gruppe
lukket

14HJ03 Gravid med rusmiddelproblematik, hjemme- og udebesøg

Ændring i 14HJ01 Fødsel, hjemme
gruppe

Lagt sammen med 14HJ02
Krav til kontaktdage fjernet
Regel rykket længere ned i hierarki
og krav om paritet er tilføjet

14MA01 Indlæggelser i graviditeten

Koden DZ358L er tilføjet til bidiagnosekrav hvor aktionsdiagnosen er
DZ340, DZ348A eller DZ348B.

14MA02 Indlæggelser i barselsperioden

Diagnoserne DZ390 og DZ392 er tilføjet aktionsdiagnosekrav til gruppen

Specifikation 15 - Sygdomme i perinatalperioden
Gruppe
lukket

15MP02 Død eller overflyttet til anden afdeling inden 2 døgn,
moderat komplicerede

Lagt sammen med 15MP01

15MP03 Død eller overflyttet til anden afdeling inden 2 døgn,
ukomplicerede

Lagt sammen med 15MP01

Ændring i 15MP01 Død eller overflyttet til anden afdeling inden 2 døgn
gruppe

Regel til 03PR12 er rykket over regel
til gruppen

Specifikation 17 - Svulster i lymfatisk og bloddannende væv
Gruppe
lukket

17PR01 Konditionering til minitransplantation

Lukket

Ny
gruppe

17MA02 Patienter med hæmatologiske komplikationer

Sammenlagt fra 04MA13 / 04MA15 /
18MA01 (DRG2018)

Specifikation 18 - Infektionssygedomme og parasitære sygdomme
Gruppe
lukket

18MA01 Sepsis med hæmatologisk kompl. bidiag.

I ny sammenlagt gruppe 17MA02

Specifikation 20 - Misbrug
Gruppe
lukket

20MA99 MDC20 1-dagsgruppe, pat. 0-6 år

Lagt sammen med 20MA97

Specifikation 21 - Ulykkestilfælde og forgiftninger
Gruppe
lukket

21MP05 Replantation

Lukket

Specifikation 22 - Forbrændinger
Gruppe
lukket

22MP02 Forbrænding med exposure behandling

I ny sammenlagt gruppe 22MP03

22MP03 Omfattende forbrænding uden operativ behandling

I ny sammenlagt gruppe 22MP03
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Ændringstype

DRG-gruppe

Kommentar

DRG2018/DRG2019 afhængig af værdi under ’Ændringstype’

Grupper angivet med DRG2019-gruppenummer medmindre andet er angivet

Ny
gruppe

22MP03 Omfattende forbrænding eller forbrænding med expo- Sammenlagt fra 22MP02 / 22MP03
sure behandling
(DRG2018)

Specifikation 24 - Signifikant multitraume
Gruppe
lukket

24MA99 MDC24 1-dagsgruppe, pat. 0-6 år

Lagt sammen med 24MA97

Specifikation 26 - Uden for MDC-grupper
Gruppe
lukket

26MP12 Neurokirurgi for epilepsi med elektrokortikografi

Lagt sammen med 26MP12

26MP13 Neurokirurgi for parkinson, dystoni og epilepsi

Lagt sammen med 26MP12

26MP23 Allogen stamcelletransplantation med navlesnorsprodukt eller haploidentisk donor

I ny sammenlagt gruppe 26MP21

26MP24 Allogen stamcelletransplantation, pat. mindst 18 år

I ny sammenlagt gruppe 26MP21

26MP25 Allogen stamcelletransplantation, pat. 0-17 år

I ny sammenlagt gruppe 26MP21

26MP26 Tilstand med allogen knoglemarvstransplantation, pat.
mindst 18 år

I ny sammenlagt gruppe 26MP22

26MP27 Tilstand med allogen knoglemarvstransplantation, pat.
0-17 år

I ny sammenlagt gruppe 26MP22

26MP28 Kemoterapi, højdosis, m. autolog stamcellestøtte, mul- I ny sammenlagt gruppe 26MP23
tipel sklerose eller autoimmun tilstand

Ny
gruppe

26MP29 Kemoterapi, højdosis, m. autolog stamcellestøtte, pat.
mindst 18 år

I ny sammenlagt gruppe 26MP23

26MP30 Kemoterapi, højdosis, m. autolog stamcellestøtte, pat.
0-17 år

I ny sammenlagt gruppe 26MP23

26MP42 Plastikkirurgisk dækning af større overfladedefekter

I ny sammenlagt gruppe 26MP35

26MP43 Plastikkirurgisk dækning af tryksår hos rygmarvsskadede

I ny sammenlagt gruppe 26MP35

26MP21 Allogen stamcelletransplantation

Sammenlagt fra 26MP23 / 26MP24 /
26MP25 (DRG2018)

26MP22 Tilstand med allogen knoglemarvstransplantation

Sammenlagt fra 26MP26 / 26MP27
(DRG2018)

26MP23 Kemoterapi, højdosis, m. autolog stamcellestøtte

Sammenlagt fra 26MP28 / 26MP29 /
26MP30 (DRG2018)

26MP35 Plastikkirurgisk dækning

Sammenlagt fra 26MP42 / 26MP43
(DRG2018)

Ændring i 26MP15 Kraniekirurgi og kranioplastik, kompliceret
gruppe
26MP37 Rekonstruktion med frie vaskulariserede lapper

Regel flyttet under regel til 26MP37
Regel til 26MP15 er flyttet under regel til gruppen

Specifikation 27 - Onkologiske behandlingsgrupper
Gruppe
lukket

27MP23 Kemoterapi, basis med anvendelse af elektrotransfer

Lagt sammen med 27MP21

27PR01 Antistof, behandling

Lagt sammen med 27MP26

27MP16 Særlig kompleks kemobehandling, hæmatologi

Ny gruppe
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Ændringstype

DRG-gruppe

Kommentar

DRG2018/DRG2019 afhængig af værdi under ’Ændringstype’

Grupper angivet med DRG2019-gruppenummer medmindre andet er angivet

Ny
gruppe

27PR01 Protonterapi

Ny gruppe

Ændring i 27MP17 Særlig kompleks kemobehandling
gruppe

27MP26 Antistofbehandling

BWH4* er tilføjet gruppen
Gruppen er opdelt, så hæmatologiske patienter grupperes til 27MP16
Koden BOHJ18C er tilføjet gruppen

Specifikation 34 - Medicinsk behandling
Ændring i 34PR* Medicinsk behandling
gruppe

Koden BWAA73 er tilføjet tillægskodekrav

Specifikation 36 - Klinisk fysiologi/nuklearmedicin
Ændring i 36PR09 Klinisk fysiologi/nuklearmedicin grp. I
gruppe

Intern kode 2_99S17I (2 procedurer
fra 36PR09) er tilføjet gruppen

Specifikation 39 - Tværfaglig udredning og behandling af særlige patientgrupper
Gruppe
lukket

39PR01 Kompleks somatisk sygdom med behov for tværfaglig
psykisk og social udredning og støtte

Lukket

Specifikation 40 - Fysio- og ergoterapi
Gruppe
lukket

40PR01 Fysio- og ergoterapeutiske ydelser

Lukket

Ny
gruppe

40PR01 Lymfeødembehandling

Ny gruppe

Specifikation 48 - Diverse behandlinger
Gruppe
lukket

48SP01 Sammedagspakke: Besøg hos nefrolog og endokrinolog, Lukket
pat. i dialyse

Ændring i 48PR01 Botulinumtoksin, injektion
gruppe

Koden BLXC6 er tilføjet gruppen

Specifikation 71 - Specialiseret behandling af neurologisk tilstand
Ændring i 71MP01 Epilepsi, udredning, mentalt retarderet
gruppe

Krav om antal kontaktdage >1 tilføjet
gruppen

71MP02 Epilepsi, udredning, m. EEG-døgnmonitorering

Krav om antal kontaktdage >1 tilføjet
gruppen

71MP03 Epilepsi, udredning, m. central overvågning

Krav om antal kontaktdage >1 tilføjet
gruppen

71MP04 Epilepsi eller dissociative kramper, udredning og behandling

Krav om antal kontaktdage >1 tilføjet
gruppen

71MP05 Epilepsikirurgi, udredning eller efterbehandling

Krav om antal kontaktdage >1 tilføjet
gruppen

71MP06 Epilepsikirurgi, kontrol

Krav om antal kontaktdage >1 tilføjet
gruppen

71MP07 Ketogen diæt, udredning eller igangsætning

Krav om antal kontaktdage >1 tilføjet
gruppen
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Ændringstype

DRG-gruppe

Kommentar

DRG2018/DRG2019 afhængig af værdi under ’Ændringstype’

Grupper angivet med DRG2019-gruppenummer medmindre andet er angivet

71MP08 Epilepsi eller psykogene non-epileptiske anfald, m.
gruppeterapi

Krav om antal kontaktdage >1 tilføjet
gruppen

71MP09 Psykogene non-epileptiske anfald, m. psykoterapi, pat. Krav om antal kontaktdage >1 tilføjet
0-14 år
gruppen

Flere
Ændring i Flere - Grupper hvor der er krav om at der skal være en operati- Flere K-koder har fået tildelt Orgruppe
onsstuekrævende procedure samt grupper, hvor der er krav om egenskab
at der ikke må være en operationsstuekrævende procedure
Følgende koder har fået fjernet ORegenskab:
KMAB10, KMAB20, KUDB02,
KUDB22, KUEN02 og KUEN12
Note:

Lukket gruppe er angivet med DRG2018-gruppenummer, men alle øvrige henvisninger er til DRG2019-gruppenumre.
Se liste af alle ændringsforslag og høringssvar på www.drg.dk
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