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5. juli 2019 

J. nr. 19/05780 

Datavarehus, Dokumenta-
tion og DRG 
 

Bilag 7. Beskrivelse af ændringer til DRG 2020 
og generelt om DRG-systemet 

I 2018 undergik DRG-systemet en gennemgribende ændring. Den største ændring var, at DRG-

systemet ikke længere skelnede mellem ambulante og stationære kontakter med sygehusvæs-

net. Dette med sigte på at understøtte den mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse af patientbe-

handlingen, samt gældende klinisk praksis og organisering på landets sygehuse. For den gene-

relle opbygning af grupperingslogikken henvises til bilag 1 og 3 i takstvejledningen - Takstsystem 

20191. Takstsystem 2020 er en fortsættelse af dette nye DRG-system. 

 

Dette notat indeholder et overblik over hvilke ændringer, der er sket i logikken fra 2019 til 2020.  

Ændringer pr. gruppe fra DRG2019 til DRG2020 

I dette afsnit gives et overblik over, hvad der er ændret fra DRG2019 til DRG2020, samt hvilke 

grupper der er lukket, og hvilke der er oprettet.  

 

Der er i nedenstående oversigt tre ændringstyper ’Lukket gruppe’, ’Ny gruppe’ og ’Ændring i 

gruppe’. Der vil under ’Kommentar’ være anført følgende under ændringstyperne: 

 Lukket gruppe 

 Er gruppen lagt sammen med andre grupper og i så fald hvilke, eller er gruppen blot luk-

ket 

 Ny gruppe  

 Er gruppen oprettet ud fra andre grupper eller er den helt ny  

 Ændring i gruppe  

 Hvilke ændringer er der sket med gruppen 

 

Hvis der under ændringstype er angivet ’Gruppe lukket’, er DRG-gruppen anført med DRG2019-

gruppenummer. Ved ’Ny gruppe’ og ’Ændring i gruppe’ er DRG-gruppen angivet med DRG2020-

gruppenummer. Under ’Kommentar’ er grupper angivet med DRG2020-gruppenumrer, med-

mindre der er tale om en ny gruppe til DRG2020, hvor der er en sammenlægning af tidligere 

DRG2019-grupper. Ændringerne er opdelt efter MDC specifikation.  

                                                           
1  Findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside, brug drg.dk for at komme direkte til den relevante side. 
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Tabel 7.1 Oversigt over ændringer mellem DRG2019 og DRG2020 
 

Æn-
drings-
type 

DRG-gruppe 

DRG2019/DRG2020 afhængig af værdi under ’Ændringstype’ 

Kommentar 

Grupper angivet med DRG2020-gruppe-

nummer 

Specifikation 01 – Sygdomme i nervesystemet 

Ændring i 

gruppe 

01PR01 Fjernelse el. behandling af nerve Proceduren KABW99A er tilføjet 

gruppen 

 
01MP02 Rygmarvsoperationer  

Specifikation 03 - Øre-, næse- og halssygdomme 

Gruppe 

lukket 

03PR11 Audiometri Lagt sammen med 03PR10 

Ændring i 

gruppe 

03MP04 Operationer på hoved og hals, kategori 1-3, m. robot Diagnosekrav  til dele af gruppen  

(angående ondartet sygdom) er fjer-

net 

03MP10 Operation for læbe-ganespalte og choanal atresi Procedurerne KDJD10, KDJD20, 

KDJD40, KDLD* og KDLW99 er fjer-

net fra gruppen 

Specifikation 04 - Sygdomme i åndedrætsorganerne 

Ændring i 

gruppe 

04MA22 Bronkit og astma, pat. 0-59 år Tilføjet kontaktdag >1  

04MA23 Symptomer fra luftveje Tilføjet kontaktdag >1  

04MP07 Simpel søvnudredning Proceduren ZZ4022 er tilføjet grup-

pen  

04SP01 Sammedagspakke: Lungesygdomme, udredning Proceduren ZZ4143  er tilføjet grup-

pen  

04TE01 KOL, telemedicin Proceduren ZZ4143  er tilføjet grup-

pen  

Specifikation 05 - Sygdomme i kredsløbsorganerne 

Ændring i 

gruppe 

05PR05 Kardiologisk undersøgelse, udvidet  Proceduren ZZ4022  er tilføjet grup-

pen  

05SP01 Sammedagspakke: Lille Cardiologisk sammedagsudred-

ningspakke 

Proceduren ZZ4022  er tilføjet grup-

pen  

05SP03 Sammedagspakke: Stor Cardiologisk sammedagsudred-

ningspakke 

Proceduren ZZ4022  er tilføjet grup-

pen  

Specifikation 07 - Sygdomme i lever, galdeveje og bugspytkirtel 

Gruppe 

lukket 

07MP04 Diagnostiske og terapeutiske indgreb på lever og galde-

veje, uden ondartet svulst 

Lagt sammen med 07MP03 

Specifikation 08 - Sygdomme i muskel-skeletsystemet og bindevæv 

Ændring i 

gruppe 

08MA05 Kompliceret behandling af inflammatorisk reumatisk 

sygdom 

 

 

 

Tilføjet kontaktdag >1  
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Æn-
drings-
type 

DRG-gruppe 

DRG2019/DRG2020 afhængig af værdi under ’Ændringstype’ 

Kommentar 

Grupper angivet med DRG2020-gruppe-

nummer 

Specifikation 12 - Sygdomme i mandlige kønsorganer 

Ændring i 

gruppe 

12MP01 Indsættelse af implantater i urinveje eller mandlige 

kønsorganer 

 

Gruppen har ændret navn 

Procedurerne KKDK00, KKDG31, 

KKDV25 samt KKGV40 er tilføjet 

gruppen 

Specifikation 15 - Sygdomme i perinatalperioden 

Ændring i 

gruppe 

15UA01 Raske nyfødte Diagnosen DZ769A  er tilføjet grup-

pen  

Specifikation 16 - Sygdomme i blod og bloddannende organer 

Ændring i 

gruppe 

16PR01 Transfusion af plasma og/eller behandlet blod Udvalgte procedurekoder fra BOQB 

samt BOQC kapitlet tilføjet gruppen. 

Specifikation 18 - Infektionssygedomme og parasitære sygdomme 

Gruppe 

lukket 

18MA02 Sepsis Gruppen er lagt sammen med 

18MA01 

Specifikation 21 - Ulykkestilfælde og forgiftninger 

Ændring i 

gruppe 

21MP02 Andre operationer efter skade, m. kompl. bidiag. Procedurerne KABW99A, KABW99B, 

KABW99C og KAAL15 er tilføjet grup-

pen 

21MP03 Andre operationer efter skade, u. kompl. bidiag. Procedurerne KABW99A, KABW99B, 

KABW99C og KAAL15 er tilføjet grup-

pen 

Specifikation 23 – Øvrige 

Gruppe 

lukket 

23MP01 Operationer ved anden kontaktårsag til sundhedsvæ-

senet 

Gruppen er lukket 

Ændring i 

gruppe 

23MA05 Anden kontaktårsag til sundhedsvæsenet Gruppe har ændret navn 

Specifikation 24 - Signifikant multitraume 

Ændring i 

gruppe 

24MP01 Kranieoperation ved svært multitraume Procedurerne KABW99B, KABW99C 

og KAAL15 er tilføjet gruppen 

24MP02 Specifikke operationer ved svært multitraume Proceduren KABW99A er tilføjet 

gruppen 

Specifikation 26 - Uden for MDC-grupper 

Ny 

gruppe 

26MP21 Behandling med CAR-T celleterapi Ny gruppe 

Ændring i 

gruppe 

26MP16 Vaskulærkirurgi, kompliceret Procedurerne KABW99B, KABW99C 

og KAAL15 er tilføjet gruppen 

26MP20 Spinalkirurgi Proceduren KABW99A er tilføjet 

gruppen 

26MP40 Respiratorbehandling ved langvarig kronisk respirati-

onsinsufficiens 

Krav om at der ikke må være opera-

tionsstuekrævende procedurer slet-

tes 
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Æn-
drings-
type 

DRG-gruppe 

DRG2019/DRG2020 afhængig af værdi under ’Ændringstype’ 

Kommentar 

Grupper angivet med DRG2020-gruppe-

nummer 

Specifikation 27 - Onkologiske behandlingsgrupper 

Ny 

gruppe 

27PR03 MR-vejledt Strålebehandling Ny gruppe 

Specifikation 30 - Radiologiske procedurer  

Ændring i 

gruppe 

30PR15 Gennemlysningsundersøgelse, urografi og flebografi, 

kompliceret 

Proceduren UXRD00 er fjernet fra 

gruppen 

30SP01 Sammedagspakke: MR-scanning + CT-scanning Regler tilføjet 

Specifikation 31 - Klinisk genetik  

Ændring i 

gruppe 

31PR03 Genetisk risikovurdering og rådgivning Procedurerne BVGA0, BVGA00 samt 

BVGA01 tilføjet 

Specifikation 34 - Medicinsk behandling 

Ændring i 

gruppe 

34PR01 Medicin-behandling, grp. 1 Procedurerne BWGG2, BWGG2A, 

BWGG2B, BWGG2C, BWGG6, 

BWGG6A, BWGG6B er tilføjet grup-

pen  

34PR02 Medicin-behandling, grp. 2 Proceduren BWGG5 er tilføjet grup-

pen 

34PR03 Medicin-behandling, grp. 3 Procedurerne BWGG1, BWGG2, 

BWGG2A og BWGG5 er fjernet fra 

gruppen  

34PR06 Medicin-behandling, grp. 6 Proceduren BWGG1B er tilføjet grup-

pen 

34PR07 Medicin-behandling, grp. 7 Procedurerne BWGG1 og BWGG1A 

er tilføjet gruppen 

Specifikation 36 - Klinisk fysiologi/nuklearmedicin 

Ændring i 

gruppe 

36PR01 Klinisk fysiologi/nuklearmedicin grp. A Procedurerne BWGG2B, BWGG6 og 

BWGG6B er fjernet fra gruppen  

36PR06 Klinisk fysiologi/nuklearmedicin grp. F Proceduren BWGG1 er fjernet fra 

gruppen 

36PR07 Klinisk fysiologi/nuklearmedicin grp. G Proceduren BWGG1B er fjernet fra 

gruppen 

36PR08 Klinisk fysiologi/nuklearmedicin grp. H Proceduren ZZ4143 er tilføjet grup-

pen 

Specifikation 37 - Klinisk neurofysiologi  

Ændring i 

gruppe 

37PR03 Klinisk neurofysiologi grp. 3 Proceduren ZZ1470D er tilføjet grup-

pen  

Specifikation 49 - Diverse procedurer  

Ændring i 

gruppe 

49SP02 Sammedagspakke: Allergologiske procedurer/behand-

linger 

Proceduren ZZ4143 er tilføjet grup-

pen  
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Æn-
drings-
type 

DRG-gruppe 

DRG2019/DRG2020 afhængig af værdi under ’Ændringstype’ 

Kommentar 

Grupper angivet med DRG2020-gruppe-

nummer 

Specifikation 65 - Telefon- og emailkonsulation  

Ændring i 

gruppe 

65TE01 Telefon- og email konsultation, samt skriftlig kommuni-

kation ved prøvesvar 

Regel slettet under MDC15 

Specifikation 70 - Andre 

Ændring i 

gruppe 

70AK01 Lette akutte kontakter Regel slettet under MDC15 

70UA02 Records fra specialer, som ikke afregnes eller ikke kan 

afregnes, da procedure ikke er takstbærende. 

Regel slettet under MDC15 

70UA03 Assistancer fra specialer, som ikke afregnes eller ikke 

kan afregnes, da proceduren ikke er takstbærende. 

Regel slettet under MDC15 

Flere 

Ændring i 

gruppe 

Flere - Grupper hvor der har været krav om,  at man enten skal 

være mand eller kvinde 

Køn er slettet som markør i gruppe-

ringslogikken 

 

Flere -  Grupper hvor der er krav om at der skal være en operati-

onsstuekrævende procedure  

 

 

OR sættes til 1 for: 

KUEEN02  

KUEN12 

 

Note: Lukket gruppe er angivet med DRG2019-gruppenummer, men alle øvrige henvisninger er til DRG2020-gruppenumre 
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Bilag 1. Begreber 

MDC (MDC specifikation) 

MDC står for Major Diagnostic Catagory og bygger på sygedomsklassifikationen (ICD). Eksem-

pelvis udgør sygdomme i nervesystemet én MDC, Øjensygdomme en anden MDC, hjertesyg-

domme en tredje MDC osv. Det vil sige, at en MDC dækker over en række DRG-grupper inden 

for et bestemt sygdomsområde og det er derved aktionsdiagnosen, der definerer hvilken MDC 

man skal ind i.  

 

Præ MDC 

Præ MDC dækker over en række DRG-grupper, der går på tværs af forskellige MDC’er. Det er 

bl.a. DRG-grupper inden for fx multitraume, sygdomme i perinatalperioden og intensivgrupper.  

 

Trimpunkt 

Trimpunktet er det maksimale antal sengedage, der dækkes af DRG-taksten. Hvis en sygehusud-

skrivning strækker sig ud over trimpunktet, afregnes der i tillæg til DRG-taksten en langligger-

takst pr. sengedag ud over trimpunktet.  

For hver DRG-gruppe er der beregnet et trimpunkt på baggrund af indlæggelses- og udskriv-

ningsdatoerne i Landspatientregisteret. Trimpunktet defineres som tredje kvartil af liggetiden 

plus 1,5 gange forskellen mellem første og tredje kvartil af liggetiden for hver DRG-gruppe. 

 

Kontakt 

Anvendes som en betegnelse for den enkelte stationære afdelingsudskrivning eller det enkelte 

ambulante fremmøde /aktivitet.  

 

DRG-Sygehusforløb 

Dannes ved at se på tidsmæssigt sammenhængende kontakter (stationær og ambulant aktivitet) 

på samme sygehus for en patient.  

DRG-sygehusforløbet dannes ved at se på indskrivningstidspunktet og udskrivningstidspunktet 

for de stationære kontakter. Hvis der er mindre end 12 timer mellem en udskrivning og den 

næste indskrivning, på samme sygehus og med samme cpr-nr., bliver kontakterne koblet sam-

men og der dannes et DRG-sygehusforløb. Er der inden for samme periode også ambulant akti-

vitet, så bliver dette også koblet til det samlede DRG-sygehusforløb  

 

Kontaktdage 

Tidligere benævnt behandlingsdage.  

Beregnes som (udskrivningsdato-indskrivningsdato)+1 for stationære kontakter og akut ambu-

lante kontakter. For elektive ambulante kontakter er kontaktdage lig med 1.  

 

 


