
	  
	  
DRG	  udvalget:	  Årsberetning	  for	  2015-‐2016	  
	  
Udvalgsmedlemmer:	  
Christian	  Eschen,	  Mathias	  Rathe,	  Klaus	  Børch	  og	  Birgitte	  Smith.	  
	  
DRG-‐udvalget	  har	  2	  pladser	  på	  valg.	  
DRG-‐udvalget	  ønsker,	  at	  Simon	  Trautner	  opstilles	  med	  henblik	  på	  valg.	  
	  
Udvalgets	  aktiviteter	  i	  året	  2015-‐2016:	  
Fra	  2018	  implementeres	  den	  nye	  DRG-‐model.	  Det	  betyder,	  at	  DRG-‐	  og	  DSOG-‐kodningen	  
sammenlægges.	  	  
	  
I	  begyndelsen	  af	  2015	  blev	  DRG-‐udvalget	  under	  DPS	  og	  alle	  andre	  specialers	  DRG-‐udvalg	  kontaktet	  
af	  Sundhedsdatastyrelsen	  mhp.	  hvilken	  betydning,	  implementeringen	  af	  den	  nye	  DRG-‐model	  2017	  
ville	  få	  for	  spcecialet.	  
Mange	  specialer,	  inklusive	  DRG-‐udvalget	  under	  DPS,	  gjorde	  opmærksom	  på,	  at	  det	  fremsendte	  
materiale	  var	  for	  omfattende	  og	  svært	  tilgængeligt,	  og	  at	  DRG-‐systemet	  ikke	  var	  let	  at	  sætte	  sig	  
ind	  i	  på	  baggrund	  af	  det	  skriftlige	  materiale.	  
Implementeringen	  af	  den	  nye	  DRG-‐model	  blev	  derfor	  udsat	  til	  januar	  2018,	  og	  alle	  DRG-‐udvalg	  
blev	  inviteret	  til	  et	  halvdagsmøde	  i	  marts	  2016	  i	  Sundhedsdatastyrelsne.	  Som	  optakt	  til	  mødet	  var	  
der	  afholdt	  et	  kortere	  introduktionsmøde	  i	  midten	  af	  januar	  2016.	  Tiden	  var	  reserveret	  til	  at	  
gennemgå	  grupperingsændringer	  inden	  for	  pædiatrien.	  	  
I	  pædiatrien	  er	  DRG-‐modellen	  bundet	  op	  på	  de	  beslutninger,	  der	  er	  truffet	  i	  de	  øvrige	  specialer,	  og	  
vi	  har	  derfor	  haft	  svært	  ved	  at	  vurdere	  den	  nye	  DRG-‐model.	  Vi	  har	  gjort	  opmærksom	  på	  problemet	  
og	  gjort	  indsigelser.	  	  
DRG-‐udvalget	  har	  gjort	  Sundhedsdatastyrelsen	  opmærksom	  på,	  at	  børn	  udløser	  færre	  DRG-‐points	  
end	  voksne.	  Sundhedsdatastyrelsen	  undersøger,	  om	  der	  er	  mulighed	  for	  justering.	  
	  
I	  2014	  på	  begyndte	  afdelingslæge	  Simon	  Trautner,	  i	  samarbejde	  med	  Obstretrisk	  forening	  samt	  
jordmødrene	  at	  se	  på	  DRG-‐kodningen	  for	  Neonatologien.	  Afdelingslæge	  Simon	  Trautner	  
færdigudarbejder	  i	  2016	  en	  ny	  DRG-‐kodning	  for	  neonatologien,	  der	  implementeres	  snarest.	  DRG-‐
kodningen	  for	  neonatologien	  har	  fået	  stor	  anerkendelse	  fra	  DRG-‐udvalget	  under	  DPS,	  Obstetrisk	  
forening,	  jordmødrene	  og	  Sundhedsdatastyrelsen.	  
	  
DRG-‐udvalget	  vil	  gerne	  takke	  for,	  at	  der	  nu	  skrives	  DRG-‐koder	  på	  alle	  nye	  instrukser,	  der	  udgår	  fra	  
DPS.	  
	  
	  
På	  vegne	  af	  DRG-‐udvalget	  
Birgitte	  Smith,	  Formand	  for	  DRG-‐udvalget	  
Ph.d,	  afdelingslæge	  
Hvidovre	  Børneafdeling	  

	  


