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Problem i NordDRG 2019
Versionsbeteckning = SWE2019-PR1-SOS
I detta dokument presenteras kända fel i grupperingslogiken för aktuell svensk version av NordDRG.
Inga av felen är tillräckligt allvarliga för att motivera ytterligare en ny version för innevarande år utan
felen kommer att rättas i nästa ordinarie uppdatering, dvs. i planeringsversion för 2020 som beräknas
att finnas tillgänglig i juni 2019.
I nedanstående texter anges ibland DRG-koden på treställig nivå. Då avses samtliga DRG som börjar
med dessa tre tecken.

Koder för standardiserade vårdförlopp (SVF-koder)
De standardiserade vårdförloppen tas fram av Regionala Cancercentra i samverkan och 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 SVFkoder 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 ändå inte påverkar grupperingen.

ATC-koder
ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification) är ett internationellt klassifikationssystem för
läkemedel som underhålls av WHO. WHO:s uppdateringar kan ske efter att definitionstabellerna för
NordDRG har levererats varför det kan saknas någon eller några ATC-koder i aktuell årsversion av
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
ATC-koder inte påverkar grupperingen, med undantag för en enda kod som sedan tidigare är
inkluderad i NordDRG.

DRG C37O Läkarbesök vid sömnstörningar, öppenvård
Läkarbesök med någon av nedanstående huvuddiagnoser
G478
G478A
G478B
G478C
G478W
G479

Andra specificerade sömnstörningar
Kleine-Levins syndrom
Parasomnier
Sömnbetingade rörelsestörningar
Annan specificerad sömnstörning
Sömnstörning, ospecificerad

och samtidigt förekomst av någon av nedanstående åtgärder
AA093
AA094
AG005
AV100
AV101

Multipel sömnlatenstest (MSLT) (i)
Polysomnografi (i)
Apnémonitorering
Sömnapnéutredning II (i)
Sömnapnéutredning III (i)
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ska grupperas till DRG C37O ’Läkarbesök vid sömnstörningar, öppenvård’, men om man även
registrerar KVÅ-koden XS900 ’Enskilt besök’ fås DRG T99P ’Övriga besök vid psykiska besvär och
drogberoende, komplicerat öppenvård’ eller DRG T99Q ’Övriga besök vid psykiska besvär och
drogberoende, ej komplicerat öppenvård’. (För ”komplicerat” krävs komplicerande bidiagnos enligt
den generella princip i NordDRG.)
Det kan i sammanhanget påpekas att DRG C76O ’Sömnapnéutredning, öppenvård’ är avsedd för
utredningar som inte utförs i samband med läkarbesök.

