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Håndtering af COVID-19 i DRG
Ved en ekstraordinær opdatering af SKS-klassifikationen i februar 2020, er der oprettet tre nye
diagnosekoder til indberetning på kontakter med patienter under mistanke om COVID-19, samt
verificeret infektion med COVID-19 med og uden lungebetændelse. Koderne er gyldige fra 01.
dec. 2019. I Tabel 1 er de tre diagnoser listet.
Indplaceringen af koderne vil være synlige i DRG-grupperet LPR fra medio maj 2020.

Tabel 1

SKS-koder oprettet februar 2020

SKS-kode

Beskrivelse

DB342A

COVID-19-infektion uden angivelse af lokalisation

DB972A

COVID-19 svær akut respiratorisk syndrom

DZ038PA1

Observation pga. mistanke om COVID-19-infektion

Kilde:

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer/opdateringer-sks

Nedenfor er beskrevet, hvorledes de tre diagnoser er indplaceret i DRG2020. For de aktuelle
DRG-grupper i hhv. MDC 04 (Sygdomme i åndedrætsorganerne) og MDC 18 (Infektionssygdomme og parasitære sygdomme) gælder, at de alle hierarkisk ligger under de MDC specifikke
proceduregrupper (MP). Dette betyder, at hvis der er udført tunge procedurer, vil disse være
styrende i grupperingen af det enkelte DRG-sygehusforløb. F. eks. vil der altid ske gruppering til
de fire intensiv grupper 26MP08, 09, 10 og 11, hvis kravene til disse er opfyldt.

Indplacering af DB342A
DB342A (COVID-19-infektion uden angivelse af lokalisation) indplaceres identisk med DB342
(Coronavirus-infektion uden angivelse af lokalisation). Når DB342A er registreret som aktionsdiagnose, vil den have betydning i DRG-grupperne angivet i Tabel 2. Hvis et DRG-sygehusforløb
opfylder alle krav, med undtagelse af Kontaktdage >1, for at gruppere til 18MA05 og 06, vil grupperingen være til 18MA98 og 99.
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Tabel 2

DRG-grupper hvor DB342A har betydning

DRG2020

Takst

Trimpunkt Kontaktdage

18MA05 - Virussygdomme, pat. mindst 18 år, m. kompl. Faktorer

20.388

9

>1

18MA06 - Virussygdomme, pat. mindst 18 år, u. kompl. Faktorer

16.495

4

>1

18MA07 - Virussygdomme og feber af ukendt årsag, pat. 0-17 år

8.333

1

18MA98 - MDC18 1-dagsgruppe, pat. mindst 7 år

2.711

1

18MA99 - MDC18 1-dagsgruppe, pat. 0-6 år

2.456

1

Indplacering af DB972A
DB972A (COVID-19 svær akut respiratorisk syndrom) indplaceres identisk med DJ128A (Svær
akut respiratorisk syndrom). Når DB972A er registreret som aktionsdiagnose, vil den have betydning i DRG-grupperne angivet i Tabel 3. Hvis et DRG-sygehusforløb opfylder alle krav, med
undtagelse af Kontaktdage >1, for at gruppere til 04MA13, 14, 15 og 16, vil grupperingen være
til 04MA98 og 99.

Tabel 3

DRG-grupper hvor DB972A har betydning

DRG2020

Takst Trimpunkt Kontaktdage

04MA13 - Lungebetændelse og pleurit, pat. mindst 60 år

37.050

15

>1

04MA14 - Lungebetændelse og pleurit, pat. 18-59 år

26.028

11

>1

04MA15 - Lungebetændelse og pleurit, pat. 0-17 år, m.
kompl. bidiag.

35.983

11

>1

04MA16 - Lungebetændelse og pleurit, pat. 0-17 år, u.
kompl. bidiag.

19.933

6

>1

04MA98 – MDC04 1-dagsgruppe, pat. mindst 7 år

1.799

1

04MA99 – MDC04 1-dagsgruppe, pat. 0-6 år

2.236

1

Indplacering af DZ038PA1
Observations diagnosen indplaceres i 18MA09 (Observation for infektion eller parasitær sygdom). For 18MA09 gælder kontaktdage>1, DRG-sygehusforløb med kontaktdage=1 vil gruppere
til 18MA98 og 99.

Tabel 4

DRG-grupper hvor DZ038PA1 har betydning

DRG2020
18MA09 - Observation for infektion eller parasitær sygdom

Takst

Trimpunkt Kontaktdage

19.406

6

18MA98 - MDC18 1-dagsgruppe, pat. mindst 7 år

2.711

1

18MA99 - MDC18 1-dagsgruppe, pat. 0-6 år

2.456

1

>1
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