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5. juli 2019 

J. nr. 19/05780 

Datavarehus, Dokumenta-
tion og DRG 

 
 

Bilag 4. Metodebeskrivelse – Justering af tak-
ster til Takstsystem 2020 

Nærværende notat beskriver forudsætninger og metoden for justering af taksterne til takstsy-

stem 2020 samt redegør for de beregningsmæssige beslutninger, der er truffet. 

Justeringen sker i fire trin: 

 
1. Aktivitet for 2018 grupperes med DRG2020-logikken med de ikke justerede takster for 2020 

(de ikke-justerede takster er beregnet på baggrund af Omkostningsdatabase 2020). 

 

2. De Tilrettede Driftsudgifter reguleres til 2019 pris- og lønniveau (pl 2019 fremover). 

 

3. Produktionsværdien (pkt. 1.) sættes i forhold til De Tilrettede Driftsudgifter (pkt. 2), og der 

beregnes én justeringsfaktor for DRG-taksterne. 

 

4. Taksterne justeres med justeringsfaktoren, og taksterne for 2020 efter pl er beregnet (Takst-

system 2020). 

 

1. Dannelse af aktivitetsdata 

 

Aktivitetsdata for 2018 opgøres pr. 10. marts 2019. Når aktivitetsdata for 2018 er samlet, grup-

peres de med DRG2020-logikken. Det er kun aktivitet for de offentlige sygehuse1, der indgår i 

aktivitetsdata. 

 

Taksterne, som anvendes, er de takster, der er beregnet på baggrund af omkostningsdataba-

serne for 2017 og 2018. De benævnes her som de ikke-justerede takster. 

 
  

                                                           
1  Eksklusiv Kong Christian X’s Gigthospital, Gråsten (SKS-kode 5007) og Filadelfia (SKS-kode 3011). 
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2. De Tilrettede Driftsudgifter – identifikation af justeringsfaktor 

 

Regionerne indberettede 6. maj 2019 De Tilrettede Driftsudgifter for 2018 (DTD2018). Indberet-

ningen sker i syv skemaer, som regionerne og sygehusene udfylder i samarbejde. Sammen med 

de udfyldte skemaer skal dokumentation for store udsving afleveres2. 

Til justeringen anvendes udgifterne for 2018 på de somatiske sygehuse, reguleret til 2019 pris- 

og lønniveau3. 

 

Regnestykket hedder skema 1+2+3-4-5-6 +/- skema 7, hvor  

 

 Skema 1: Nettoudgifterne på sygehusene. 

 Skema 2: Sygehusets andel af fællesudgifter fra regionen. 

 Skema 3: Andelen af fællesudgifter uden for funktion 1.10.01 (central administration af 

sundhedsområdet). 

 Skema 4: Udgifter til psykiatriske afdelinger. 

 Skema 5: Udgifter til leasing og husleje. 

 Skema 6: Udgifter til andet end egen patientbehandling og korrektioner for forskelle i regn-

skabspraksis. 

 Skema 7: Vederlagsfri ydelser mellem sygehuse 

 

Den indberettede DTD korrigeres for langliggere samt de palliative kontakter, der falder i forkert 

DRG-gruppe pga. ny registreringspraksis.4 

 

 Langliggere: 
Produktionsværdien for langliggere baseres på 2018 aktivitetsdata med en langliggertakst 

på 2.077 kr. pr. dag. Produktionsværdien er opgjort i 2019 pris- og lønniveau.  

 Palliative: 

Da de palliative grupper er baseret på nye koder, er registreringen heraf ikke slået fuldstæn-

dig igennem i 2018 aktivitetsdata. Konsekvensen heraf er, at der er palliative kontakter, der 

burde gruppere til de palliative grupper, som falder i andre grupper. For at tage højde for 

dette identificeres både disse kontakter og de kontakter, der falder i en palliativ gruppe, 

hvorefter deres produktionsværdi fratrækkes DTD.5  

Der beregnes en tilrettet driftsudgift DTDI alt. 

 

 
 
  

                                                           
2  Sundhedsdatastyrelsen gennemgik i maj 2019 indberetningerne og udarbejdede slutnotater. DTD-indberetningerne vil efterføl-
gende blive brugt til produktivitetsanalyserne og gjort tilgængelige på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside. 
3  PL fra 2018 til 2019 er 1,6 pct. 
4 Korrektionsprincipper, når udgiften ikke kan identificeres i DTD: 1. Udgiften estimeres på baggrund af produktionsværdien i det 
grupperede aktivitetsdata. 2. Hvis udgiften ikke kan estimeres ud fra grupperet data, estimeres udgiften på baggrund af fordelings-
regnskaberne. 3. Hvis udgiften heller ikke kan identificeres i fordelingsregnskaberne, beregner regionerne et estimat.  
5 De kontakter, der ikke falder i en palliativ gruppe, er ligeledes blevet ekskluderet af takstberegningsgrundlaget. 
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3. Produktionsværdi 

 

På baggrund af aktivitetsdata, defineret under punkt 1, opgøres produktionsværdien med de 

ikke justerede takster (fremover ”Prod”). Værdien af både langliggere og de palliative kontakter 

indgår ikke i produktionsværdien, ligesom de ikke indgår i De Tilrettede Driftsudgifter. 

 

Justeringsfaktoren Just beregnes som: 

𝐽𝑢𝑠𝑡 =  𝐷𝑇𝐷𝑖 𝑎𝑙𝑡  / 𝑃𝑟𝑜𝑑 

 

4. Takstsystem 2020 

 

Alle DRG-taksterne justeres med justeringsfaktoren, Just, og taksterne til Takstsystem 2020 er 

beregnet. 

 

Produktionsværdien opgjort på baggrund af Takstsystem 2020 er dermed (tilnærmelsesvis) lig 

med DTDI alt. 

 

Takstsystem 2020 sendes i høring i 2019-PL. 
 
 
Tabel 4.1 Udgifter 
 

DTD 2018 DTD2018 

PL 2018 til 2019 1,016 

DTD 2018 PL 2019 DTD2019 

Korrektion Langliggere PL 2019 KORR_Langl2019 

Korrektion Palliative PL 2019 KORR_PALLI2019 

Tilrettet DTD DTDI alt 
 

 

 
Tabel 4.2 Produktionsværdi på baggrund  af DRG-grupperet LPR – ikke justerede tak-

ster 
 

Produktionsværdi PROD 

 

 
Tabel 4.3 Niveaujustering - justeringsfaktoren 
 

Justeringsfaktoren JUST = DTDI alt/PROD 

 
 

 
 

 


