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Opdatering af grupperingsnøglen for 2020
Grupperingsnøglen for DRG2020 er blevet opdateret med SKS-koder oprettet ved den kvartalvise opdatering af SKS-klassifikationen pr. januar 2020, samt ved den ekstraordinære opdatering
pr. februar 2020. Koderne er indplaceret i DRG-logikken efter gældende regler.
Nedenfor i Tabel 1 og Tabel 2 er listet, hvilke koder der er indplaceret ved denne opdatering.
En liste over alle SKS-koder oprettet i 2020 kan findes på denne side:
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer/opdateringer-sks
I Bilag 1 - Indplacering af SKS-koder, findes en oversigt der viser, hvor de nye koder er indplaceret
i grupperingslogikken. Oversigten giver indblik i kodernes placering i de forskellige egenskaber.
Det er muligt at slå egenskaberne op i Visual DRG, og dermed se i hvilke DRG-grupper de nye
indplacerede koder har betydning.
Ved den ekstraordinære 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
d. 1. dec. 2019. Håndtering af COVID-19 i DRG er uddybet i Bilag 2 – Håndtering af COVID-19 i
DRG.
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Tabel 1

Indplacerede diagnoser

SKS-kode

Navn

DA630E

Ekstragenitale kondylomer

DB342A

COVID-19-infektion uden angivelse af lokalisation

DB972A

COVID-19 svær akut respiratorisk syndrom

DH278A

Linserest efter grå stær operation

DI213A

ST-elevations akut myokardieinfarkt, anteriort

DI213B

ST-elevations akut myokardieinfarkt, inferiort/posteriort

DI213C

ST-elevations akut myokardieinfarkt, grenblok

DI219A

Type 2 myokardieinfarkt

DI254B

Spontan Koronararteriedissektion (SKAD)

DQ713A1

Aplasi af tommelfinger

DQ781A

McCune-Albright syndrom

DQ8289

Aquagenic wrinkling of the palms

DR403

Persisterende vegetativ tilstand

DR699A

Sygdom relateret til inhalering af damp

DZ038P

Obs. pga mistanke om infektion

DZ038PA

Obs. pga mistanke om virusinfektion

DZ038PA1

Obs. pga mistanke om COVID-19-infektion
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Tabel 2

Indplacerede procedurer

SKS-kode

Navn

BGDA2

High-flow ilt-behandling

BOHJ19J4

Behandling med cemiplimab

BOHJ19M2

Behandling med fremanezumab

BOHJ19N

Behandling med anti-IL23 antistof

BOHJ19N1

Behandling med risankizumab

BWHA448

Behandling med lorlatinib

BWHB87

Behandling med ravulizumab

BWHC54

Behandling med flutamid

KFKB11

Torakoskopisk annuloplastik af mitralklap med anv. af ring

KFNG00D

Udvidelse af koronararterie med to samtidige arterieadgange

KJAQ11

Lap. intraop. hypertermisk kemoterapeutisk perf. af bughulen

UXUC63

Endobronkial UL-undersøgelse (EBUS)

UXUC63A

Radial endobronkial UL-undersøgelse (r-EBUS)

UXUD05

UL-undersøgelse af abdomen, fokuseret

UXUF00B

UL-undersøgelse af overekstremitet, fokuseret

UXUG00B

UL-undersøgelse af underekstremitet, fokuseret

UXUG02A

UL-undersøgelse af underben, fokuseret

WDIPPFAXX

Infektionsskanning, parametrisk, F-18-FDG

WDTPPFAXX

Tumorskanning, parametrisk, F-18-FDG

ZZ4144

Impuls-oscillometri (IOS)
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