
Beretning fra Dansk Pædiatrisk Selskabs Diagnose- og DRG-udvalg 2008 – 
2009. 
Udvalget består af Per Albertsen (formand), Inger Bendtson, Christian Eschen, Lone 
Marie Larsen og Morten Breindal. 
 
Siden udvalget blev konsistueret, har Morten Breindal valgt at udtræde pga. mange 
arbejdsopgaver, og Marianne Olsen (p.t. 1. Reservelæge ved Børneafdelingen Hillerød 
Hospital) har tilbudt at være substitut. 
 
Udvalget har afholdt ét ordinært møde, hvor der var enighed om at fokusere på 
Diagnosekodningen og DRG-afregningen indenfor det Social-Pædiatriske område. Det er 
planen for den kommende periode at gå videre med dette arbejde efter ”In-put” fra det 
Socialpædiatriske udvalg. 
 
Der har været afholdt 2 møder med Sundhedsstyrelsens DRG-enhed, som er mundet ud i: 

• Ved den akutte indlæggelse efter et selvmordsforsøg med paracetamol (eller andre 
medikamenter/stoffer), er det derfor ikke selvmordsforsøget men forgiftningen, 
der skal registreres som aktionsdiagnose. 

• Diagnose- og DRG-udvalget foreslog en ambulant besøgsgruppe for børn i 
alderen 0-6 år oprettet, idet ressourcetrækket ved denne patientgruppe er langt 
højere end ved ældre patienter. Forslaget er underbygget af data i DRG-enhedens 
omkostningsdatabase. 
DRG-enheden implementerer forslaget med virkning fra 1/1 2010. 
Den endelige konstruktion af gruppen er ikke fastlagt, men den vil sandsynligvis 
blive placeret som en diagnose-gruppe DG30x ”Pædiatri” med en takst, som 
lægges oveni taksten for et alm. ambulant besøg. 

 
Kriteriet for at et besøg grupperes til gruppen vil være, at patienten er 0-6 år, og at 
der ikke er kodet andet på besøget, som kunne grupperes til en dyrere gruppe. 

• Efter ønske fra Diagnose- og DRG-udvalget har Sundhedsstyrelsen oprettet 
følgende kode: Terapeutisk hypotermibehandling efter perinatal asfyksi = 
BMFL38B. 

 
Sigtet med udvalgets arbejde er fortsat at støtte en ensartet registrering af diagnoser og 
procedurer på landsplan samt at gøre registreringsarbejdet så let tilgængeligt som muligt 
for de enkelte afdelinger. 
 
Udvalget opfordrer uændret til at blive involveret ved principielle problemer mht. 
diagnoser, diagnosekodning og DRG. 
 
På udvalgets vegne 
 
Per Albertsen 
12.05.2009 
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