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Årsrapport 2016 

 

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 

 

 

Udvalgets aktiviteter i 2016 har båret præg af arbejdet med implementering 

af et nyt DRG system, som efter planen træder i kraft 1. januar 2018 efter 

en mindre forsinkelse. Et led i implementering af nyt DRG-system er en op-

rydning i undersøgelseskodningen for specialet i Sundhedsdatastyrelsens 

SKS-klassifikation, nemlig W-koderne. Der sker således en større sanering af 

specialets undersøgelseskoder pr. 1. januar 2018, således at kodninger 

fremover primært afspejler hvilken undersøgelse der er lavet og ikke hvorfor 

den er lavet. Indikation for undersøgelsen skal i stedet findes i patientens 

aktions-diagnose.  

Det nye DRG-system fjerner den hidtidige opdeling mellem ambulant og sta-

tionær aktivitet, hvilket betyder at det som udgangspunkt er patientens 

stamafdeling som tilskrives DRG-aktiviteten. Dette vanskeliggør måling af 

DRG-aktivitet på afdelingsniveau, men ikke på hospitalsniveau.  

Grundlæggende videreføres specialets kodning i det nye DRG-system med en 

revideret W-klassifikationen og gruppering af undersøgelserne i 8 step fra ca. 

20.000 kr. og ned til ca. 150 kr. pr. undersøgelse. 

 

 

SKS-systemet: 

Udvalget fremsender løbende ønsker om nye SKS-koder på baggrund af nye 

undersøgelser og behandlinger fra afdelingerne. Proceduren er beskrevet på 

http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-

klassifikationer/sks-klassifikationer/kodeonsker-sks 

Dato: 01. august 2016 

Michael Werenberg Mikkelsen 

michmikk@rm.dk 

 

Til: 

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin 

 



 

 

Side 2 

Eksisterende koder er altid tilgængelige på hjemmesiden: 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 2016 blevet nedjusteret så de spænder fra PG17A på 21.158 

kr. til PG17I på 152 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. 
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Aarhus Universitetshospital 
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