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Høring af DRG2022
Sundhedsdatastyrelsen sender hermed ændringer mellem grupperingslogikken for DRG2021 og
DRG2022 i høring hos regioner og kliniske selskaber.

Generelle ændringer til DRG2022
Der er til DRG2022 blevet implementeret en række generelle ændringer, som har været behandlet i Arbejdsgruppen vedrørende DRG og som er godkendt af Udvalg for Økonomi og Styring.
Ændringerne indgår ikke som en del af høringen af grupperingslogikken til DRG2022, derfor er
de implementeret i data før gruppering med DRG2021 og DRG2022. De generelle ændringer vil
ikke fremgå af vandringstabellerne.
I Bilag A - Generelle ændringer til DRG2022 er ændringerne nærmere beskrevet.

Ændringsforslag til DRG2022
Den 6. januar 2021 var der frist for indsendelse af ønsker omhandlende ændringer til DRG2022.
Sundhedsdatastyrelsen modtog i den forbindelse nye ønsker om ændringer i grupperingslogikken. Disse ønsker, er sammen med udeståender fra tidligere modtagne høringssvar og ændringsønsker blevet behandlet, og alt er samlet i Bilag 2 - Ændringsønsker til grupperingslogik.
Tabel 1 giver et overblik over status for ændringsønsker på listen til DRG2022. I alt er der 37
ønsker, hvoraf 24 er implementeret, 2 implementeres efter høring og 11 forslag er afsluttet uden
ændring. Ved hvert forslag er der en beslutningskategori, der angiver begrundelse for status på
forslaget.
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Tabel 1

Opgørelse på beslutningskategori og status for ændringsønsker til grupperingslogikken 2022

Beslutningskategori

Afsluttet
- implementeres

Afsluttet
- implementeres
- efter høring

Afsluttet Total
uden ændring

Arbejdsgruppe vedr. DRG

3

3

1

1

1

1

Forslag håndteres i Arbejdsgruppen vedrørende
DRG, der er en arbejdsgruppe under Udvalg for Økonomi og Styring.

For lidt aktivitet
Der er ikke nok aktivitet til at foretage ændring.

For uspecifikt
Forslag ikke konkret nok.

Implementeres efter høring

2

2

Ændringer bliver implementeret i DRG2022. Da det
kræver ændret opsætning af data, er ændringen ikke
implementeret i høringsmaterialet.

Implementeret

24

24

Ændringer er implementeret i DRG2022

Klinisk validering

2

2

4

4

11

37

Forslag håndteres i forbindelse med klinisk validering
med selskabet

Øvrige
Forslag der ikke passer ind i andre beslutningskategorier, afsluttes uden ændring

TOTAL
Note:

24

2

Tabel udarbejdet ud fra Bilag 2 - Ændringsønsker til grupperingslogik

En række af de implementerede ændringer har betydning i Telemedicinske, Telefon- og emailkonsultationsgrupper. Et samlet overblik over disse, samt yderligere beskrivelse af betydningen,
fremgår af Bilag B - Ændring i Telemedicinske, Telefon- og emailkonsultationsgrupper.
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Tilgængeligt materiale i høringsperioden
Høringsmateriale ligger tilgængeligt via linket:
https://www.esundhed.dk/DRG/DRG/DRG-2022
Og består af disse bilag:

Bilag A - Generelle ændringer til DRG2022

Bilag B - Ændring i Telemedicinske, Telefon- og emailkonsultationsgrupper







Bilag 1 - Oversigt over høringsmateriale
Bilag 2 - Ændringsønsker til grupperingslogik
Bilag 3 - Bro mellem 2021 og 2022
Bilag 4 - Vandringer mellem 2021 og 2022
Bilag 5 - Vandringer mellem 2021 og 2022 – udvidet
Bilag 6 - Skabelon til Høringssvar

I Bilag 1 - Oversigt over høringsmateriale findes en liste med alt tilgængeligt høringsmateriale,
samt en kort introduktion til de enkelte bilag.
Specielt til regioner
Datagrundlaget, der ligger til grund for høringsmaterialet, gøres tilgængeligt for regionerne i
løbet af uge 6. Regionerne vil modtage yderligere information omkring dette.

InteraktivDRG for 2022
En række af de generelle ændringer, og ændringerne inden for DRG-grupper med type TE ”Telemedicinske, Telefon- og emailkonsultationsgrupper”, kommer til at betyde at nogle af felterne
og valgmulighederne på InteraktivDRG skal ændres. Disse ændringer er ikke implementeret i
den version af InteraktivDRG for 2022, der stilles til rådighed i høringsperioden.
Hvordan InteraktivDRG kan anvendes i høringsperioden er uddybet i Bilag 1- Oversigt over høringsmateriale.

Høringssvar
Høringssvar bedes skrives ind i skabelonen Bilag 6 - Skabelon til Høringssvar og sendes til kliniskvalidering@sundhedsdata.dk.
Sundhedsdatastyrelsen skal modtage jeres høringssvar til DRG2022 senest fredag den 12.
marts 2021.
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Hvis I har spørgsmål til forståelse af høringsmaterialet, er I velkomne til at kontakte os enten på
mail, kliniskvalidering@sundhedsdata.dk, eller på et af nedenstående telefonnumre:


Katarina Bjerg-Holm tlf. 32685157



Elisabeth Weinreich tlf. 32685130



Amanda Gøth-Rasmussen tlf. 32689295

Med venlig hilsen
Niels Hansen
Sektionsleder, DRG
Datavarehus, Dokumentation og DRG
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