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13. marts 2023  

Datavarehus, Dokumenta-
tion og DRG 

KABH 
 

Opdatering af grupperingsnøglen for 2022 

Grupperingsnøglen opdateres i løbet af året med nyoprettede koder. Der har dog været en 

række diagnoser og procedurer, der er oprettet i løbet af 2022, der ikke er kommet med i disse 

opdateringer for grupperingsnøglen for DRG2022.  

Grupperingsnøglen er nu opdateret med de koder, der burde have været kommet ind ved de 

normale opdateringer. Der er tale om en række koder oprettet per 1. januar 2022 samt en enkelt 

oprettet per 1. april 2022.  

 

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 indpla-

ceret i grupperingslogikken. Oversigten giver indblik i kodernes placering i de forskellige egen-

skaber. Det er muligt at slå egenskaberne op i Visual DRG (https://visualdrg.sundhedsdata.dk  – 

vælg 2022 øverst til venstre), og dermed se i hvilke DRG-grupper de nye indplacerede koder har 

betydning.  

 

 
Tabel 1 Indplacerede diagnoser 
 

SKS-kode Navn Kode gyldig fra 

DM713B Cervikal synovialcyste 01-jan-22 

DM713B1 Cervikal synovialcyste med myelopati 01-jan-22 

DM713B2 Cervikal synovialcyste med radikulopati 01-jan-22 

DM713C Torakal synovialcyste 01-jan-22 

DM713C1 Torakal synovialcyste med myelopati 01-jan-22 

DM713C2 Torakal synovialcyste med radikulopati 01-jan-22 

DM713D Lumbal synovialcyste 01-jan-22 

DM713D1 Lumbal synovialcyste med myelopati 01-jan-22 

DM713D2 Lumbal synovialcyste med radikulopati 01-jan-22 

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/
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SKS-kode Navn Kode gyldig fra 

DO702G Fødselslæsion m rupt. af ekst. og int. analsfinkter, grad 3c 01-jan-22 

DR170 Hyperbilirubinæmi med ikterus IKA 01-apr-22 

DT983D5 Følgetilstand med træthed efter kræftbehandling 01-jan-22 

DT983D6 Følgetilstand med hormonforstyrrelse efter kræftbehandling 01-jan-22 

DT983D7 Følgetilstand m. hjerte-kar-påvirkning efter kræftbehandling 01-jan-22 

DT983D8 Følgetilstand m. kognitiv forstyrrelse efter kræftbehandling 01-jan-22 

DT983D9 Følgetilstand med skade i luftveje efter kræftbehandling 01-jan-22 

DT983DA Følgetilstand med lymfødem efter kræftbehandling 01-jan-22 

DT983DB Følgetilst m sympt. fra muskler, skelet og led eft kræftbeh. 01-jan-22 

DT983DC Følgetilstand m sympt fra mundhulen og svælget eft kræftbeh. 01-jan-22 

DT983DD Følgetilstand med neuropati efter kræftbehandling 01-jan-22 

DT983DE Følgetilstand med psykisk tilstand efter kræftbehandling 01-jan-22 

DT983DF Følgetilstand med søvnforstyrrelser efter kræftbehandling 01-jan-22 

DT983DG Følgetilstand med knogleskørhed efter kræftbehandling 01-jan-22 

DT983DH Følgetilstand med høretab og tinnitus efter kræftbehandling 01-jan-22 

DT983DI Følgetilstand med nedsat immunforsvar efter kræftbehandling 01-jan-22 

DT983DJ Følgetilst. m synsnedsættelse og synsforstyr. eft. kræftbeh. 01-jan-22 

DZ038TA Obs. pga. mistanke om komplikation til kirurgisk indgreb 01-jan-22 

DZ904E Erhvervet mangel af bugspytkirtlen 01-jan-22 
 

Note: ’Kode gyldig fra’ angiver den kliniske gyldighedsstartdato  

 

 

 
Tabel 2 Tabeloverskrift  
 

SKS-kode Navn Kode gyldig fra 

KLCG21A Laparoskopisk hysteropeksi med mesh 01-jan-22 

KNAM39C Excision af synovialcyste i columna cervicalis 01-jan-22 

KNAM39D Excision af synovialcyste i columna thoracalis 01-jan-22 

KNAM39E Excision af synovialcyste i columna lumbalis 01-jan-22 
 

Note: ’Kode gyldig fra’ angiver den kliniske gyldighedsstartdato 

 


