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Bilag 7. Beskrivelse af ændringer til DRG2021 

Ændringer implementeret i grupperingslogikken mellem DRG2020 og DRG2021 er listet i Tabel 

7.1. I tabellen indgår to ændringstyper ’Ændring i gruppe’ og ’Lukket gruppe’. Der vil under ’Kom-

mentar’ 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. 

 Ændring i gruppe  

Hvilke ændringer er der sket med gruppen. 

 

Hvis der under ændringstype er angivet ’Gruppe lukket’, er DRG-gruppen anført med DRG2020 

navngivning. Ved ’Ændring i gruppe’ er DRG-gruppen angivet med DRG2021 navngivning. Under 

’Kommentar’ er grupper angivet med DRG2021. Ændringerne er opdelt efter specifikation.  

 
Tabel 7.1 Oversigt over grupperingsændringer mellem DRG2020 og DRG2021 
 

Æn-
drings-
type 

DRG-gruppe 

DRG2020/DRG2021 afhængig af værdi under ’Ændringstype’ 

Kommentar 

Grupper angivet med DRG2021 navngiv-

ning 

Specifikation 02 - Øjensygdomme 

Ændring i 

gruppe 

Flere - Alle grupper under specifikation 02 med krav om generel 

anæstesi 

Tilføjet ekstra regler, så der gruppe-

res til grupperne uanset om generel 

anæstesi er registreret som tillægs-

kode eller procedure. 

Specifikation 03 - Øre-, næse- og halssygdomme 

Ændring i 

gruppe 

03MP13 Rekonstruktive operationer på kæbe eller kæbeled 

03MP20  Mindre rekonstruktive operationer i mundhule og kæ-

ber 

Tilføjet ekstra regler, så der gruppe-

res til grupperne uanset om generel 

anæstesi er registreret som tillægs-

kode eller procedure. 

Specifikation 05 - Sygdomme i kredsløbsorganerne 

Ændring i 

gruppe 

05TE01 ICD, Pacemaker eller Loop Recorder kontrol, telemedi-

cin 

Procedurerne ZZ4020, ZZ4030, 

ZZ4050, ZZ4051, ZZ4052 samt  

ZZ4052A er tilføjet i gruppen. 

Specifikation 06 - Sygdomme i fordøjelsesorganerne 

Ændring i 

gruppe 

06MP31 Andre operationer og behandlinger på fordøjelsesorga-

ner m. kompl. bidiag. 

Proceduren BIXY3 er tilføjet og grup-

pen har ændret navn. 

http://esdh/locator.aspx?name=DMS.Case.Details.Simplified.12&module=Case&subtype=12&recno=291133&AddBreadCrumb=%7b0(2)%7d
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Æn-
drings-
type 

DRG-gruppe 

DRG2020/DRG2021 afhængig af værdi under ’Ændringstype’ 

Kommentar 

Grupper angivet med DRG2021 navngiv-

ning 

06MP32 Andre operationer og behandlinger på fordøjelsesorga-

ner u. kompl. bidiag. 

Proceduren BIXY3 er tilføjet og grup-

pen har ændret navn. 

Specifikation 07 - Sygdomme i lever, galdeveje og bugspytkirtel 

Ændring i 

gruppe 

07MP01 Bugspytkirtel- og leveroperationer samt udredning for 

levertransplantation 

Procedurerne BWGG2A og KJAL96A 

er tilføjet i gruppen.  

Specifikation 09 - Sygdomme i hud, underhud og mamma 

Ændring i 

gruppe 

Alle grupper hvor det generelle MDC09 krav er gældende. Diagnoserne DS617A og DS617B er 

tilføjet specifikation 09. 

Specifikation 10 - Endokrine sygdomme, ernærings- og stofskiftesygdomme 

Ændring i 

gruppe 

10TE01 Telemedicinsk diabeteskontrol Proceduren BBHF02 er tilføjet i grup-

pen. 

Specifikation 12 - Sygdomme i mandlige kønsorganer 

Ændring i 

gruppe 

12MA02 Andre sygdomme, mistanke om sygdom, eller sympto-

mer fra mandlige kønsorganer 

Diagnoserne DS417, DS617A og 

DS617B er fjernet fra gruppen. 

Specifikation 15 - Sygdomme i perinatalperioden 

Ændring i 

gruppe 

15MP01 Død eller overflyttet inden for 1 dag  

 

Redundante regler samt regler med 

krav om behandling over 1 dag er 

slettet. 

Gruppen har ændret navn. 

Specifikation 17 - Svulster i lymfatisk og bloddannende væv 

Ændring i 

gruppe 

17MP04 - Kompleks svampebehandling m. antistofbehandling 

el. kemoterapi 

Krav om kontaktdag > 1 er tilføjet 

gruppen. 

17MP05 - Kompleks svampebehandling Krav om kontaktdag > 1 er tilføjet 

gruppen. 

Specifikation 21 - Ulykkestilfælde og forgiftninger 

Ændring i 

gruppe 

21MP04 - Traumemodtagelse Diagnosen DS417 er tilføjet grup-

perne. 21MA06 - Traume 

Specifikation 34 - Medicinsk behandling 

Ændring i 

gruppe 

34PR08 Medicin-behandling, grp. 8 Proceduren BBHM1 er tilføjet grup-

pen. 

34PR** Tilretning i tællekoderne.  

Specifikation 38 - Prænatale foranstaltninger 

Lukket 

gruppe 

38PR02 Barn over 2 ½ år med prænatal rusmiddelproblematik Lagt sammen med 38PR01. 

Flere 

Ændring i 

gruppe 

Flere - Koderne er ikke indekserede, hvilket vil sige, at de ikke 

kan indberettes til LPR3. 

Koderne BED, BEH, BEOA, BEP, BEX, 

BEXY, BFCA, BJXB, BLN, BLNN, BLNO, 

BOUW, KNDJ2, KNDK9, KUEL, BEV, 

BEVA, BEVB er fjernet. 

Note:  Lukket gruppe er angivet med DRG2020 navngivning, men alle øvrige henvisninger er til DRG2021 

 


