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10. februar 2020 

J. nr. 21/07278 

Datavarehus, dokumenta-
tion og DRG 

KAAA 
 

Opdatering af grupperingsnøglen for 2021 

Grupperingsnøglen for DRG2021 er blevet opdateret med SKS-koder oprettet ved den kvartal-

vise opdatering af SKS-klassifikationen pr. juni 2021 og pr. oktober 2021. 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 2021 kan findes på denne side: 

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

fikationer/opdateringer-sks 

 

I Bilag 1 – Indplacering af SKS-koder, findes en oversigt der viser, hvor de nye koder er indplace-

ret i grupperingslogikken. Oversigten giver indblik i kodernes placering i de forskellige egenska-

ber. Det er muligt at slå egenskaberne op i Visual DRG (https://visualdrg.sundheds-

data.dk/#/View-FullDiagram/:visualid), og dermed se i hvilke DRG-grupper de nye indplacerede 

koder har betydning.  

 

Følgende koder er ikke indplaceret i denne version: 

- BWGU1A (’MR-vejledt FUL-ablation af intrakranielt nervevæv’) 

- WHBPSPBXX (’Myokardieskanning, C-11-PiB’) 

- WPQTGXXK2 (’Infrarød termografi, OE, kuldeprovokation’) 
 
 

 

 
Tabel 1 Indplacerede diagnoser 
 

SKS-kode Navn 

DD686G Vaccineinduceret immun trombotisk trombocytopeni (VITT) 

DF508A Tvangsoverspisning (BED) 

DH405C Neovaskulært glaukom 

DJ380C Paralyse af stemmebånd efter kirurgisk indgreb 

DK908B Galdesyrediaré 

DR057 Uforklaret eller refraktær kronisk hoste 

DZ038S Obs. pga. mistanke om VITT 

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer/opdateringer-sks
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer/opdateringer-sks
https://visualdrg.sundhedsdata.dk/#/View-FullDiagram/:visualid
https://visualdrg.sundhedsdata.dk/#/View-FullDiagram/:visualid
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SKS-kode Navn 

DZ351A Graviditet efter tidligere spontan senabort (GA 12+0 - 21+6) 

DZ351B Grav. efter tidligere provokeret senabort (GA 12+0 - 21+6) 

DZ358S Grav. m tidligere fødsel m komplicerende blødning > 1000 ml 
 

 

 
Tabel 2 Indplacerede procedurer 
 

SKS-kode Navn 

BKHD51 Beh. m antiprogesteron efter abort, inkl. 'missed abortion' 

BKHD52 Beh. m antiprogesteron/prostaglandin eft. abort/'missed ab.' 

BKHD53 Beh. m oxytocin efter abort, inkl. 'missed abortion' 

BKHD54 Beh. m metylergometrin efter abort, inkl. 'missed abortion' 

KAAH99A Indlæg. a vejrtrækningssynk. hypoglossus stimulations-system 

KAEA01A Udskiftning af elektrode til hypoglossus stimulations-system 

KAEA01B Udskift. a åndedrætssensor t hypoglossus stimulations-system 

KAEA27 Fjern. a vejrtrækningssynk. hypoglossus stimulations-system 

KBAA43 Kompletterende enkeltsidig lobektomi af skjoldbruskkirtel 

KBAA43A Kompletterende enkelts. lobekt a intrator. skjoldbruskkirtel 

KJFH22 Proktokolektomi med ileoanal anastomose uden ileostomi 

KJFH23 Proktokolektomi med ileoanal anastomose med ileostomi 

KJFH24 Laparoskop proktokolektomi m ileoanal anastomose u ileostomi 

KJFH25 Laparoskop proktokolektomi m ileoanal anastomose m ileostomi 

KTGA11 Pleurapunktur 
 

 

 

 

 


