Avdelningen för Statistik och jämförelser
Klassifikationer och Terminologi

Logikändringar i NordDRG version 2020
Här presenteras de större logikförändringarna som beslutats för svensk version
av NordDRG för 2020, de som innebär att nya DRG tillkommer eller att gamla
försvinner eller får markant förändrat innehåll.
För detaljerad information om alla beslutade förändringar hänvisas till Nordic
Casemix Center (NCC) hemsida:
http://documents.norddrg.net/projects/ncc/issues
(väl där kan man behöva ändra filtret från ”öppen” till ”vad/vem som helst”)
I slutet av dokumentet listas alla förändringar som rör 2020 med både NCC ID
och CPK ID.
Svensk version av NordDRG 2020 innehåller totalt 1925 DRG, varav 808 för
specialiserad slutenvård, 637 för specialiserad öppenvård och 480 för primärvård, varav 26 för primärvård med slutenvård.

Rättelser av fel i 2019 års grupperingslogik
Två problem kvarstår sedan förra året:
1. Standardiserade vårdförlopp (SVF) tas fram av Regionala Cancercentra i
samverkan. Enheten för Klassifikationer och Terminologi på Socialstyrelsen sätter koder på dessa vårdförlopp och inkluderar dem i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ). Detta sker fortlöpande varför det kan finnas giltiga SVF-koder som inte kommit med i definitionstabellerna för
NordDRG eftersom definitionstabellerna fastslås redan året innan aktuell årsversion av NordDRG ska börja gälla. Om man försöker registrera
en sådan SVF-kod i en DRG-grupperare kan man få meddelandet att koden inte existerar men det har ingen betydelse för grupperingsresultatet
eftersom SVF-koder inte påverkar grupperingen.
2. ATC-koder (Anatomical Therapeutic Chemical Classification) för klassificering av läkemedel tas fram av Collaborating Center for Drug
Statistics Methodology som är knutet till WHO. Systemet kan uppdateras efter att grupperingslogiken för NordDRG fastslagits varför det kan
finnas giltiga ATC-koder som inte kommit med i definitionstabellerna
för NordDRG. Om man försöker registrera en sådan ATC-kod i en
DRG-grupperare kan man få meddelandet att koden inte existerar men
det har ingen betydelse för grupperingsresultatet eftersom koden inte påverkar grupperingen.
I övrigt har fel som beskrevs i ”Problem i NordDRG 2019” rättats.
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Beslutad DRG-utveckling:
Nya DRG
M23N ‘CVK för hemodialys’
M24N ‘AV-fistel för hemodialys’
M25N ‘Kateter för peritonealdialys’
Fallen har tidigare grupperats till en mängd olika DRG. De flesta grupperades
till DRG M31A/C/E ’Njursvikt, …’ som är konservativa grupper eller till DRG
M29A/C/E ’Andra operationer vid njur- & urinvägs-problem, …’ som är intetsägande restgrupper.
Ändringen innebär bättre medicinsk beskrivning, bättre kostnadshomogenitet
samt likhet med finsk grupperingslogik.
M26O ‘Accessåtgärder för dialys, öppenvård’
Gruppen är avsedd för samma slags patientfall som i DRG M23N, M24N och
M25N men i öppenvård. Att det inte gjorts samma uppdelning som i slutenvården beror på att det inte finns tillräckligt många fall i öppenvården.
Z95N ’Frisk person som åtföljer sjuk’
Gruppen är avsedd för fall med huvuddiagnos Z76.3 ’Frisk person som åtföljer
sjuk’ och ålder >1 år. Det handlar t.ex. om frisk förälder med inneliggande sjukt
barn eller frisk närstående vid vård i livets slutskede. Inskrivning kan då vara
motiverad av ansvar (vid t.ex. fallskada) och säkerhet (vid utrymning p.g.a.
brand etc. måste det finnas info om vilka som ”bor” på avdelningen). Dessa fall
ska egentligen inte rapporteras som separata vårdhändelser men vi har sett att de
ändå förekommer i KPP-databasen. Kostnader för den friske ska adderas till
kostnaderna för den sjuke så DRG-vikten för Z95N ska vara 0 (noll).

Ändrat DRG-innehåll
Q60N ’Nyfödd utan allvarliga problem’
Fall med huvuddiagnos Z76.3 ’Frisk person som åtföljer sjuk’ och ålder <1 år,
d.v.s. friskt barn med inneliggande sjuk vårdnadshavare, t.ex. nyförlöst sjuk
mamma grupperades tidigare till flera olika neonatal-DRG med missvisande beskrivning men kommer nu att grupperas till befintligt Q60N ’Nyfödd utan allvarliga problem’ då det inte är tillräckligt många fall för egen DRG.
M29A/C/E/O ’Andra operationer vid njur- & urinvägs-problem, …’
M31A/C/E/O ’Njursvikt, …’
Hit grupperades tidigare fall med accessåtgärder för dialys (CVK för hemodialys, AV-fistel för hemodialys och Kateter för peritonealdialys) men dessa grupperas numera till ovan nämnda nya grupper.

DRG-kodändringar




Y10R Sjuksköterskebesök endokrin, nutritions och metabola sjukdomar, primärvård
Y12R Sjuksköterskebesök vaccinering, primärvård
Y13R Sjuksköterskebesök blodtryckskontroll, primärvård

får nya DRG-koder enligt nedan men oförändrat innehåll.



L97R Sjuksköterskebesök vid endokrina och metabola sjukdomar, primärvård
X96R Sjuksköterskebesök blodtryckskontroll, primärvård
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X97R Sjuksköterskebesök vaccinering, primärvård

Kodändringarna motiveras av att ”Y” i början av koden står för MDC 50 som är
avsedd för grupper som enbart baseras på yrkeskategori. Y10R/L97R baseras
även på diagnos i MDC 10 där koderna ska börja med ”L” och Y13R/X96R och
Y12R/X97R baseras även på MDC-övergripande åtgärder varför de hör hemma i
MDC 40 där koderna ska börja med ”X”.


R87O Punktionsbiopsi ben och benmärg, besök

Får ny DRG-kod men oförändrat innehåll:
X87O Punktionsbiopsi ben och benmärg, besök
Motiveras av att ”R” står för MDC 16 som är avsedd för Blodsjukdomar och immunologiska rubbningar.
X870 baseras på åtgärder, biopsier, i både benmärg och ben. Den hör bättre
hemma i MDC 40 MDC-övergripande problem i öppenvård.

Här listas alla ändringsärenden som gäller för version 2020
NCC ID
#565

CPK ID
C730

#587

C741

#594
#600
#605:
#608

C721
C766
C782
C785

#610

C787

#612

C789

#619
#620
#622
#623
#628
#634
#636
#637
#640
#642

C793
C759
C772
C582
C778
C803
C775
C794
C806
C808

TITEL på FORUM
Change DGCAT för ICD-codes G94- and some G93-codes
Split of DRG A20N (570) ‘Insertion or replacement of nervous system central stimulation device’
Updates concerning Swedish NordDRG 2019 PR version
Activation of 06I10 'Complicated or bleeding gastric or bowel ulcer'
Facial nerve paralysis with upper motor neuron disease (G38.6)
Codes with identical content must have same properties
Subcodes of D758 ‘Other specified diseases of blood and bloodforming organs’
Properties of procedure codes AEA24/AESA24 and
AEA27/AESA27 revisited
C76O Sömnapnéutredning, öppenvård
Frisk person som åtföljer sjuk
Access procedures for dialysis
Fiberoendoscopic intubation and Tracheoscopy
Acquired hydrocephalus of newborn
Removal of urethal sphincter prothesis
Removal and Change of catheter for dialysis
Generell Anestesia affects the grouping incorrect
Tracheostomy on newborns
Harmonization of Swedish DRGs

Läs ändringsärendena på Nordiska centrets hemsida:
http://documents.norddrg.net/projects/ncc/issues
Skriv ärendets NCC ID i sökrutan upptill till höger på hemsidan och tryck
ENTER så öppnas ärendet.
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