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Beretning fra Dansk Pædiatrisk Selskabs diagnose og DRG-udvalg 2002-3 
 
Udvalget består af Ole Andersen (formand), Jes Reinholdt, Niels Knabe, Tanja Pressler, Thomas 
Thelle 
 
Udvalget har holdt 5 interne møder, 2 møder med Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. DRG og 
1 møde med DPS’s hæmatologi-onkologi udvalg. 
 
Den pædiatriske dk-DRG-registrering er revideret mhp. i krafttræden 01.01.04, dog er de 
hæmatologisk-onkologiske diagnoser først nu ved at blive reviderede, idet voksen selskabet ikke 
var færdigt med sin gennemgang. 
 
 Vi har anvendt den tidligere fremgangsmåde og er gået ud fra de “voksne” selskabers rubriceringer 
og revideret dem fra en pædiatrisk synsvinkel. Som tidligere har vi ikke vurderet, at der var behov 
for mange komplicerende diagnoser. Revisionen af de hæmatologisk-onkologiske diagnoser kan 
tidligst få virkning fra januar 2005. 
 
Vi har overvejet at indføre enkelte grå-zonegrupper f.eks. vedr. Botox- eller Baclofenpumpe-
behandling. 
 
Der har været en del intern debat vedrørende de pædiatriske takster. Udvalget har ingen indflydelse 
på taksterne, der er beregnet på basis af snart 50% af alle afdelinger i landet. Det skal anføres, at 
voksen specialerne har mange procedurekoder (f.eks. kardiologiske procedurer), hvilket ikke er 
relevant i de fleste af vores sammenhænge. Dog har vi forespurgt i Sundhedsstyrelsen hvor 
veldokumenteret den pædiatriske database er. Vi har med tilfredshed konstateret at brevkontakter i 
ambulatorierne nu takseres. Vi har foreslået at også telefon-kontakter medtages. 
 
Udvalget har med hjælp fra fagudvalgene opstillet en pædiatrisk kort diagnoseliste, der er 
konstrueret på basis af de 200 mest benyttede udskrivningsdiagnoser fra afdelingerne i 2002. Listen 
er ment som et tilbud ved udskrivelsen på basis-afdelinger. Det er vores håb, at en letoverskuelig 
liste samtidigt kan medvirke til en mere ensartet registrering landet over. Højt specialiserede 
afdelinger og specialambulatorier henvises til de mere detaljerede oversigter.  
Flere har efterlyst en revision af den fornemme lommebog fra 2001. Desværre er der ikke 
ressourcer til et genoptryk af denne. 
 
Tak for hjælpen til de forskellige fagudvalg i selskabet, der har bidraget til vores arbejde. 
 
P.u.v. 
 
Ole Andersen 
30.06.03 


