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Logikändringar i NordDRG version 2022 

Här presenteras först de större logikförändringarna som beslutats för svensk 

version av NordDRG för 2022, de som innebär att nya DRG tillkommer eller att 

gamla försvinner eller får markant förändrat innehåll.  

I nedanstående texter anges ibland DRG-koden på treställig nivå. Då avses samt-

liga DRG som börjar med dessa tre tecken. 

I slutet av dokumentet listas alla förändringar som rör 2022 med länk till Nordic 

Casemix Centers (NCC) hemsida där man kan se alla beslutsunderlag samt dis-

kussionerna i det Nordiska Expertnätverket. 

 

Svensk version av NordDRG 2022 innehåller totalt 1933 DRG (+6) varav 810 

(+2) för specialiserad slutenvård, 641 (+3) för specialiserad öppenvård och 482 

(+1) för primärvård, varav 26 (0) för primärvård med slutenvård. (Siffrorna inom 

parantes anger skillnad mot förra årets version.) 

 

Rättelser av fel i 2021 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 Socialsty-

relsen sätter koder på dessa vårdförlopp och inkluderar dem i Klassifi-

kation av vårdåtgärder (KVÅ). Detta sker fortlöpande varför det kan fin-

nas giltiga SVF-koder som inte kommit med i definitionstabellerna för 

NordDRG eftersom definitionstabellerna fastslås redan året innan aktu-

ell årsversion av NordDRG ska börja gälla. Om man försöker registrera 

en sådan SVF-kod i en DRG-grupperare kan man få meddelandet att ko-

den inte existerar men det har ingen betydelse för grupperingsresultatet 

eftersom SVF-koder inte påverkar grupperingen. 

2. ATC-koder (Anatomical Therapeutic Chemical Classification) för klas-

sificering av läkemedel hämtas från Läkemedelsverkets hemsida, där ak-

tuella ATC-koder som gäller för Sverige finns. Systemet kan uppdateras 

efter att grupperingslogiken för NordDRG fastslagits varför det kan fin-

nas 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. 

OBS att fr.o.m. version 2021 går det att använda ATC-koder för 

humanläkemedel med sju tecken och för veterinärläkemedel med 

åtta tecken. 

Övriga fel som beskrevs i ”Problem i NordDRG 2021” har rättats. 
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Nya DRG 

NCC 
ID 

CPK 
ID 

TITEL 

#751 C857 New DRG:s for aftercare for cardiovascular disease 

Nya DRG för eftervård vid sjukdom i cirkulationsorganen 

W21C  Eftervård vid kardiovaskulär sjukdom, komplicerat 

W21E  Eftervård vid kardiovaskulär sjukdom, ej komplicerat 

Fallen hamnade tidigare i DRG W22C/E Eftervård vid annan sjukdom och ut-

gjorde en stor andel av fallen i dessa DRG. De nya DRG-grupperna införs för att 

förbättra den medicinska beskrivningen. 

De nya DRG-grupperna bygger på ICD-10 kod för eftervård (t ex Z488 Annan 

specificerad kirurgisk eftervård) som huvuddiagnos och diagnos i MDC 05 (Cir-

kulationsorganens sjukdomar) som första bidiagnos, alternativt användande av 

fördjupningskoden ’Z48.8A Annan specificerad kirurgisk eftervård vid sjukdom 

i cirkulationsorganen’, vilken kommer att införas 2022-01-01. 

NCC 
ID 

CPK 
ID 

TITEL 

#761 C856 
Follow-up examination and distance healthcare con-
tacts cannot include operations 

Nya DRG för orimlig åtgärd vid distanskontakt: 

Z83R  Åtgärden är inte förenlig med besökstypen, primärvård 

Z83O  Åtgärden är inte förenlig med besökstypen, besök 

Vid kontrollbesök är det sjukdomen som kontrolleras och inte den operation el-

ler annan åtgärd som gjorts vid tidigare vårdkontakt. Åtgärder ska kodas när de 

görs, inte när de kontrolleras. Nya DRG införs för att stimulera till rätt primär-

kodning. 

Åtgärder som ej är förenliga med kontrollbesök har fått ny procedure property , 

40V78 ’Code not compatible with follow-up’. Denna egenskap styr till de nya 

DRG-grupperna. 

NCC 
ID 

CPK 
ID 

TITEL 

#764 C876 C876 DRG för Vaccinationer i Spec ÖV 

Ny DRG för vaccination i specialiserad öppenvård:  

X97O Sjuksköterskebesök vaccinering 

DRG för vaccination finns sedan tidigare för primärvård, X97R Sjuksköterske-

besök vaccinering, primärvård, och en motsvarande grupp införs nu även i speci-

aliserad öppenvård. ICD-10 kod eller KVÅ-kod för vaccination styr till DRG 

X97O resp. X97R men i grupperingshierarkin ligger reglerna till dessa DRG ef-

ter reglerna till mer diagnosspecifika DRG för att inte besök med vaccination 

”en passant” ska grupperas till DRG X97. 
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NCC 
ID 

CPK 
ID 

TITEL 

#778 C893 Upgrading of processor for cochlea implants 

Ny DRG för uppgradering av talprocessor till kokleaimplantat 

C03O Uppgradering av talprocessor för kokleaimplantat 

I KVÅ för 2022 införs koden DD021 ’Uppgradering av talprocessor för 

kokleaimplantat’. Åtgärden görs i öppenvård. Det är ingen operation men ändå 

en dyr åtgärd och det finns ingen lämplig befintlig DRG att placera den i. Dessu-

tom rör det sig om relativt många fall per år varför det är motiverat med en ny 

DRG som införs i Produktionsversionen av NordDRG för 2022. (OBS att denna 

DRG alltså inte finns i Planeringsversionen vilket beror på att beslut om att ko-

den DD021 skulle införas ännu inte hade fattats när Planeringsversionen publice-

rades.) 

Ändrat DRG-innehåll  

NCC 
ID 

CPK 
ID 

TITEL 

#759 C750 09S08 in DRG J39_269_270 

 

Förändringar i DRG J39 ’Andra operationer vid sjukdomar i hud och underhud’. 

Förändringarna syftar till att harmonisera korresponderande DRG i sluten- re-

spektive öppenvård, samt att göra de respektive grupperna i denna DRG mer 

kostnadshomogena.  

 

Krav på KVÅ-kod för generell anestesi adderas till regler med procedure pro-

perty 09S08 (Other skin, subcutaneous tissue or breast procedure, not OR proce-

dure) för J39A/C/E (slutenvård) och kravet på OR (Operating Room procedure) 

=1 tas bort från reglerna för J39O i öppenvård. 

 

NCC 
ID 

CPK 
ID 

TITEL 

#761 C856 
Follow-up examination and distance healthcare con-
tacts cannot include operations 

 

Förändringar i DRG: 

Z78R ’Felaktig kombination av diagnos och åtgärd, primärvård’ 

Z78O ’Felaktig kombination av diagnos och åtgärd, besök’ 

Z78N ’Felaktig kombination av diagnos och åtgärd’ 

Vid kontrollbesök (med huvuddiagnos ICD-kod Z08 – Z09) är det sjukdomen 

som kontrolleras och inte den operation eller annan åtgärd som gjorts vid tidi-

gare vårdkontakt (åtgärder ska kodas när de görs).  

Dessutom ska sjukdomen i princip vara utläkt vid dessa kontrollbesök, annars 

ska sjukdomen anges som huvuddiagnos. 

Åtgärder som ej är förenliga med kontrollbesök har fått ny procedure property, 

40V78 ’Code not compatible with follow-up’ som styr till DRG Z78. 
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DRG borttagen och ersatt med ny DRG 

NCC 
ID 

CPK 
ID 

TITEL 

#758 C689 Trauma groups U51N & U59N 

 

För att bättre avspegla kostnadsdata flyttas reglerna för DRG U51N ’Reimplan-

tation av extremitet, höft- och femurop, vid multipelt trauma’ till precis nedanför 

DRG U59N ’Övriga operationer vid multipelt trauma’ i grupperingshierarkin. 

Under flera år har kostnadsdata visat att DRG U59N är betydligt mer resurskrä-

vande än U51N och en övergripande DRG-princip är att regler för mer re-

surskrävande grupper ska ligga före regler för mindre resurskrävande grupper i 

grupperingshierarkin inom en och samma MDC. 

 

DRG U51O ’Reimplantation och andra op vid multipelt trauma, öppenvård’ ut-

går och ersätts av U52O ’Reimplantation och andra op vid multipelt trauma, öp-

penvård’. U51O tas bort eftersom innehållet i denna DRG inte korresponderar 

med innehållet i DRG U51N. Alltså enbart ett byte av DRG-kod. DRG-text och 

innehåll är oförändrat. 

 

Lista över alla ändringar på nästa sida 
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Här listas alla ändringar som gäller för NordDRG version 

2022 i Sverige 
 
NCC 
ID 

SWE 
ID 

TITEL 

#690 C756 Use of ATC codes in NordDRG and NDMS 

#697 C840 Combined lung & liver transplantation 

#718 C844 New classification for vascular surgery 

#719 C850 Diagnosis property 23X01 & properties ending with X99 

#724 C855 U07.3 och U07.4 m.fl. 

#730 C864 Dg code with activating DGPROP and inactivated CC-category 

#737 C868 National varval texts 

#738 C872 MDC change in DRG group 340O Testes procedures, short ther-
apy  

#740 C651 Intravesical instillation 

#744 C874 Features for diagnosis codes U11.9 and U12.9 

#751 C857 New DRG:s for aftercare for cardiovascular disease 

#752 C875 Four CC exclusions 

#756 C710 Rename COMPL texts for congenital cardiovascular anomalies  

#758 C689 Trauma groups U51N & U59N 

#759 C750 09S08 in DRG J39_269_270 

#760 C807 Procedures for in vitro fertilization 

#761 C856 Follow-up examination and distance healthcare contacts cannot 
include operations 

#764 C876 C876 DRG för Vaccinationer i Spec ÖV 

#765 
 

Correction of complication category of dg code T8500 

#776 C889 Error correction for ICD-codes Q41 

#778 C893 Upgrading of processor for cochlea implants 

#784 C902 New codes for surgical aftercare 

#786 C903 Adding rows to Swedish DRG X97O/R Vaccination 

Läs ändringsärendena på Nordic Casemix Centers (NCC) hemsida för att se alla 

beslutsunderlag samt diskussionerna i det Nordiska Expertnätverket. Följ nedan-

stående länk och skriv ärendets NCC ID i sökrutan upptill till höger på hemsidan 

och tryck på ENTER så öppnas ärendet. 

http://documents.norddrg.net/projects/ncc/issues 

http://documents.norddrg.net/projects/ncc/issues

