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14. oktober 2022  

Datavarehus, Dokumenta-
tion og DRG 

AMGR 
 

Opdatering af grupperingsnøglen for 2022 

Grupperingsnøglen for DRG2022 er blevet opdateret med SKS-koder oprettet ved den kvartal-

vise opdatering af SKS-klassifikationen pr. juli 2022. 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 2022 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 

DD472A MGUS af IgM type 

DD472B MGUS af non-IGM type 

DD669B Hæmofili A, symptomatisk hos kvindelig bærer 

DD669C Hæmofili A mild 

DD669D Hæmofili A moderat 

DD669E Hæmofili A svær 

DD679A Hæmofili B, symptomatisk hos kvindelig bærer 

DD679B Hæmofili B mild 

DD679C Hæmofili B moderat 

DD679D Hæmofili B svær 

DJ380C1 Permanent paralyse af stemmebånd efter kirurgisk indgreb 

DL987A Overskydende og overflødig hud og subkutant væv eft. vægttab 

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 

DL987B Overskydende og overflødig hud og subkutant væv UNS 

DM845 Fraktur helet i fejlstilling 

DQ829B Pigment mosaicisme 

DS420A Fraktur af clavicula, medialt 

DS420B Fraktur af clavicula, midtskaft 

DS420C Fraktur af clavicula, lateral 

DT813O1 Frakturskred efter reposition uden fiksation 

DT813O2 Frakturskred efter reposition med fiksation 

DZ038T Obs. pga mistanke om komplikation til behandling 

DZ038U Obs. pga mistanke om medfødt misdannelse el. kromosomanomali 

DZ862A Asymptomatisk bærer af hæmofili 

DZ862A1 Asymptomatisk bærer af hæmofili A 

DZ862A2 Asymptomatisk bærer af hæmofili B 

DZ918D1 Følger efter rutinemæssig eller rituel mandlig omskæring 

DZ918D2 Følger efter mandlig omskæring på lægefaglig indikation 

DZ991A Kontakt pga. mangel på hjælpere til hjemmerespiratorbeh. 
 

 

 

 
Tabel 2 Indplacerede procedurer 
 

SKS-kode Navn 

BJHE2 Avanceret intravesikal kemoterapi 

BJHE21 Intravesical radiofrekvens-induceret termo-kemoterapi (RITE) 

BJHE22 Varmeinduceret intravesikal kemoterapi (HIVEC) 

BJHE23 Intravesikal electromotive drug administration (EMDA) 

BWGU1A MR-vejledt FUL-ablation af intrakranielt nervevæv 

KFBW96A Implantation af trådløs trykmåler i lungekredsløbet 

KJDD01 Laparoskopisk gastrektomi og øsofagojejunostomi (Roux) 

KNGJ04 Lukket reposition af fraktur i distale del af tibia 

KNGJ14 Åben reposition af fraktur i distale del af tibia 

KNGJ24 Ekstern fiksation af fraktur i distal del af tibia 

KNGJ34 Int. fiks. m. bioimplantat af fraktur i distal del af tibia 

KNGJ44 Int. fiks./tråd/stav/cerklage/stift v.fraktur i distal tibia 

KNGJ54 Int. fiks. m. marvsøm af fraktur i distal del af tibia 

KNGJ64 Int. fiks. m. plade, skruer af fraktur i distal del af tibia 

KNGJ74 Int. fiks. m. skruer alene af fraktur i distal del af tibia 

KNGJ84 Int. fiks. m. anden komb. metode af fraktur i distale tibia 
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SKS-kode Navn 

KNGJ94 Anden kirurgisk frakturbehandling i distal del af tibia 

WHBPSPBXX Myokardieskanning, C-11-PiB 

WPQTGXXK2 Infrarød termografi, OE, kuldeprovokation 
 

 


