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Årsrapport 2015 
 
DRG/SKS-udvalget består af: 
 
Ledende bioanalytiker Michael Werenberg Mikkelsen, Aarhus Universitetsho-
spital (formand) 
Ledende overlæge Lars Friberg, Bisbebjerg hospital 
Afdelingslæge Otto Henriksen, Rigshospitalet 
Ledende bioanalytiker Linda Kragh, Rigshospitalet 
Ledende overlæge Bente Sonne, Næstved Hospitalet 
 
 
I 2015 blev ansvaret for SKS-kodesystemet og DRG/DAGS-systemet overta-
get af den nyoprettede Sundhedsdatastyrelse, under Sundheds- og Ældremi-
nisteriet. 
 
Udvalgets aktiviteter i 2015 har båret præg af arbejdet med implementering 
af et nyt DRG system, som har været planlagt til at træde i kraft pr. januar 
2017. Som følge af det nationale arbejde med nyt DRG systemet, har DRG-
udvalget indsendt et oplæg til et forenklet W-kodesystem for specialet i lig-
hed med tidligere år. Igen i 2015 blev oplægget forbigået grundet travlhed 
med omlægninger i Sundhedsstyrelsen og det overordnede arbejde med nyt 
DRG-system. Udvalget arbejder fortsat på en forenkling af W-kodesystemet 
samt en national registreringsvejledning for specialet. 
 
I 2015 valgte Linda Kragh at træde tilbage som formand, og formandsposten 
overgik til Michael Werenberg Mikkelsen. 
 
SKS-systemet: 
Udvalget fremsender løbende ønsker om nye SKS-koder på baggrund af nye 
undersøgelser og behandlinger fra afdelingerne, ligesom flere afdelinger be-
nytter muligheden for selv at sende kodeønsker via mail til: 
soaafdelingspost@ssi.dk 
DRG/SKS-udvalget får altid nye koder til godkendelse. 
Eksisterende koder er altid tilgængelige på hjemmesiden: 

Dato: 5. juli 2016 

Michael Werenberg Mikkelsen 

michmikk@rm.dk 

 

Til: 
Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin 
Att: Overlæge Susanne Rasmussen 



 
 

Side 2 

http://www.medinfo.dk/sks/brows.php 
 
DRG/DAGS: 
Specialets aktiviteter er som udgangspunkt grupperet under PG17 og underopdelt i takstgrupperne A-I. 
Som følge af de årlige tilpasninger af DRG/DAGS-systemet, som skal afbalancere aktivitetsvæksten i 
sundhedsvæsenet er DAGS-takster også i 2015 blevet nedjusteret så de spænder fra PG17A på 24.152 
kr. til PG17I på 173 kr.  
Grupperingen af de enkelte undersøgelser kan ses på: 
http://visualdrg.rehfeld.dk/Default.aspx 
 
 
På udvalgets vegne 
 
Michael Werenberg Mikkelsen 
Ledende bioanalytiker, cand.scient.med. 
Nuklearmedicinsk Afdeling & PET-Center 
Aarhus Universitetshospital 


