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DRG udvalget har ikke afholdt møder i det forgangne år. Korrespondancen er foregået pr mail. 

Nye koder: 

 I samarbejde med DSGH er der oprettet en kode der kan anvendes ved screening for pancreaskræft 

(tænkes anvendt hos patienter der har høj risiko for udvikling af pancreaskræft): 

o DZ128A Screening for kræft i bugspytkirtlen 

DRG 2017: 

 Der henvises til årsberetning fra 2015. 

 Det nye DRG system som skulle træde i kraft pr 01.01.17 er blevet forsinket og derfor omdøbt til 

DRG 2018. 

 Der har i foråret været afholdt møde hos Sundhedsdatastyrelsen, hvor aktiviteten i de aktuelle 

DRG/DAGS grupper er sammenlignet med aktiviteten i det nye DRG 2018 system. Det kunne 

konstateres at der var betydelige fejl/uhensigtsmæssigheder i det nye DRG 2018 system. 

Sundhedsdatastyrelsen arbejder videre mhp optimering af dette. 

 Det må forventes at DRG aktiviteten i den enkelte kliniske afdeling vil ændre sig markant i 

positiv/negativ retning ved overgang til DRG 2018. Det er derfor planen at beregne aktiviteten i 

2017 med både den aktuelle DRG/DAGS afregning og DRG 2018 systemet, hvorved der kan blive 

mulighed for en justering af den forventede aktivitet i den enkelte afdeling ved overgang til DRG 

2018. 

Komplikationskodning: 

 Der er fortsat hos Sundhedsdatastyrelsen en interesse for at få en mere komplet/korrekt 

komplikationskodning. Dansk Kirurgisk Selskab har derfor i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen 

fremsat et forslag til dette over for ”Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering” 

(Gruppen forestår revidering af ”Fællesindholdet” og  består af repræsentanter fra Danske 

Regioner, Kommunernes Landsforening, Brancheforeningen for privathospitaler og klinikker, 

Sundheds- og Ældreministeriet samt Sundhedsdatastyrelsen). 

 Forslaget om optimeret komplikationskodning omfatter i første omgang de store patientgrupper i 

de nationale kliniske databaser. Forslaget betinger som tidligere beskrevet at man ved 

epikrisekodning registrerer komplikationer eller alternativt ”Ingen komplikation”, ligeledes 

anvendelse af Clavien Dindo klassifikationen. 
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