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Datavarehus, dokumenta-
tion og DRG 
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Opdatering af grupperingsnøglen for 2021 

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

vise opdatering af SKS-klassifikationen pr. jan 2021 og pr. april 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.  

 

 
Tabel 1 Indplacerede diagnoser 
 

SKS-kode Navn 

DA925 Zika virussygdom 

DB972B Multisystem inflammatorisk syndrom associeret med COVID-19 

DB972B1 Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) 

DH400A Okulær hypertension 

DH400B Suspekt vinkellukning 

DH400C Akut vinkellukning 

DH400D Suspekt papilekskavation 

DH400E Pseudoexfoliationssyndrom uden glaukom 

DH400F Pigmentdispersionssyndrom uden glaukom 

DH400G Okulær hypertension sekundært til øjeninflammation 

DH400H Okulær hypertension sekundært til anden øjensygdom 

DH400J Okulær hypertension sekundært til lægemiddel 

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 

DH402D Glaukom sekundært til akut vinkellukning 

DH405A Glaukom sekundært til pseudoexfoliationssyndrom 

DH405B Glaukom sekundært til pigmentdispersionssyndrom 

DM351B VEXAS syndrom 

DP040K Abstinens hos nyfødt f.a. prænatal ekspon. af anæstesi/analg 

DP354 Medfødt Zika virussygdom 

DQ863 Fetal alcohol spectrum disorder 

DS926 Lisfranc læsion 

DS926A Lisfranc læsion uden luksation 

DS926B Lisfranc læsion med luksation 

DT983D2 Følgetilstand med urinvejsdysfunktion efter kræftbehandling 

DT983D3 Følgetilstand med seksuel dysfunktion efter kræftbehandling 

DT983D4 Følgetilstand med kroniske smerter efter kræftbehandling 

DZ038R Observation pga. mistanke om lungesygdom 

DZ038RA Observation pga. mistanke om kronisk obstruktiv lungesygdom 

DZ080Z Kontrol efter operation af kræft i andre lokalisationer 

DZ080ZA Kontrolundersøgelse efter operation af kræft i æggeleder 

DZ081Z Kontrol eft strålebehandling a kræft i andre lokalisationer 

DZ081ZA Kontrolundersøgelse eft strålebehandling a kræft i æggeleder 

DZ082Z Kontrol efter kemoterapi af kræft i andre lokalisationer 

DZ082ZA Kontrolundersøgelse efter kemoterapi af kræft i æggeleder 

DZ087Z Kontrol eft kombineret beh af kræft i andre lokalisationer 

DZ087ZA Kontrol efter kombineret behandling af kræft i æggeleder 

DZ252 Kontakt mhp. vaccination mod COVID-19 

DZ418B Kontakt mhp. anæstesiologisk ydelse 

DZ917 Anamnese med kvindelig omskæring (FGM) 

DZ918D Følger efter mandlig omskæring 
 

 

 
Tabel 2 Indplacerede procedurer 
 

SKS-kode Navn 

BAFA1 Perkutan UL-vejledt cryoneurolyse af perifer nerve 

BKHD42 Med. induc. tidl. abort med antiprogesteron og prostaglandin 

BKHD46 Med. induc. sen abort med antiprogesteron og prostaglandin 

BMBZ53 Anlæggelse af perifert venekateter 

BMBZ53A Anlæggelse af langtids-PVK 

KCHB01 Trabekuloplastik med laser (ALT og SLT) 



 

 3 / 3 

 

SKS-kode Navn 

KCHD31 Phakotrabekulektomi 

KCHD36 Revision af trabekulektomi 

KCHD41 Needling af filtrationspude 

KCHD50A Anlæggelse af større shunt i forreste øjenkammer 

KCHD50B Anlæggelse af mindre shunt i forreste øjenkammer 

KCHD51 Revision af subkonjunktivalt dræn 

KCHD69 Viscocanalostomi og canaloplastik med/uden implantat 

KCHD70 Dyb sklerektomi 

KCKD05D Punktur af corpus vitreum med inj. af fluocinolonacetonid 

KJEB00 Appendektomi med coecumresektion 

KJEB01 Laparoskopisk appendektomi med coecumresektion 

KJFA82 Translum. endoskop fuldvægsexc. af pat. væv i tyktarm (EFTR) 

KJFA87 Translum endoskop ass. lap exc. af pat. væv i tyktarm (CELS) 

KJFA88 Lap ass. translum endoskop exc. af pat. væv i tyktarm (CELS) 

KJFB30B Subtotal kolektomi 

KJFB31B Laparoskopisk subtotal kolektomi 

KJFB53 Resektion af venstre fleksur 

KJFB54 Laparoskopisk resektion af venstre fleksur 

KJFB56 Udvidet venstresidig hemikolektomi 

KJFB57 Laparoskopisk udvidet venstresidig hemikolektomi 

KLBE02 Vaginal enkeltsidig salpingektomi 

KLBE03 Dobbeltsidig salpingektomi 

KLBE05 Vaginal dobbeltsidig salpingektomi 

KTNB00A Nålebiopsi periklavikulært 

KTPJ05F Nålebiopsi af periklavikulær lymfeknude 

KTPJ05G Nålebiopsi af mediastinal lymfeknude 

UXRC41 Røntgenvejledt anlæggelse af radioaktivt jodkorn i mamma 

UXUC45 UL-vejledt anlæggelse af radioaktivt jodkorn i mamma 

UXUF17 UL-vejledt anlæggelse af radioaktivt jodkorn i axil 

WGMGD35F1 Galdeblæreskintigrafi, Tc-99m-Mebrofenin, fløde 

WGMGD35F3 Galdeblæreskintigrafi, Tc-99m-Mebrofenin, mad 

WHBATXYXX CT af hjertet på PET/CT 

 

 

 

 

 

 


