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Problem i NordDRG 2020
Versionsbeteckning = SWE2020_PR1_SOS
I detta dokument, som uppdateras fortlöpande, 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 2021 som beräknas att finnas tillgänglig i juni 2020.
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.

ICD-kod U07.0 ’Hälsotillstånd relaterat till bruk av elektroniska cigaretter’
Koden förekommer i definitionstabellerna även med texten ”Kod som kan tas i bruk med kort varsel”
vilket är en tidigare text som inte gäller längre. Som huvuddiagnos grupperas koden till DRG Z40 ’Ny
huvuddiagnos med ospecifik gruppering …’ vilket är fel.
DRG-utfallet kan korrigeras manuellt till den DRG det skulle ha blivit med koden J70.8 ’Sjukliga
tillstånd i lungorna av andra specificerade yttre orsaker’.

ICD-koderna U07.1 ‘Covid-19, virus påvisat’ & U07.2 ’Covid-19, virus ej påvisat’
Koderna finns i definitionstabellerna med texten ”Kod som kan tas i bruk med kort varsel” men enligt
besked från WHO ska de användas för fall med det nya coronaviruset och de ska ha texterna enligt
ovan. Kodningsanvisningar för Sverige finns på Socialstyrelsens hemsida.
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Fall med dessa huvuddiagnoskoder grupperas till DRG Z40 ’Ny huvuddiagnos med ospecifik
gruppering …’ eftersom koderna ännu inte fått några specifika grupperingsegenskaper. För statistik är
detta bättre än alternativet DRG Z70 ’Huvuddiagnos fattas’ där det blir betydligt svårare att hitta fallen
med Covid-19.
Specifika grupperingsegenskaper för U07.1 och U07.2 kommer att införas i version 2021 av
NordDRG.

ICD-koderna U08.0-U08.9 och U09.0-U09.9
Samtliga dessa koder har texten ”Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och
enligt Socialstyrelsens anvisningar”. Besked från WHO om att dessa koder ska gälla fr.o.m. 1 januari
2020 kom efter att SWE2020_PR1_SOS levererats varför de inte finns med i definitionstabellerna.
Om en dylik kod registreras i en DRG-grupperare kan man få meddelandet att koden inte finns vilket
alltså är fel. Koderna kommer att inkluderas i 2021 års version av NordDRG men om någon av
koderna under 2020 kommer att kopplas till något sjukdomstillstånd som anses vara mycket viktigt att
beskriva i NordDRG kan det bli aktuellt att ge ut en ny version för år 2020.

KVÅ-kod DV077 ’Upprättande av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång
i arbetslivet’
Koden förekommer i definitionstabellerna även med texterna ”Upprättande av sjukskrivnings- och
rehabiliteringsplan” och ”Medverkan i upprättande av plan för återgång i arbete” vilka båda är felaktig
text. Oavsett vilken text som visas så grupperas koden korrekt.

Primärvårds-DRG inom psykiatri
Primärvårdsbesök som borde grupperas till DRG T99W ’Vård på distans vid psykiska besvär och
drogberoende, primärvård’ grupperas istället till olika DRG för fysiska besök. Vilken DRG det blir
beror på huvuddiagnosen. I statistiksammanhang kan de felaktigt grupperade besöken enklast
identifieras genom att de saknar KVÅ-koden XS900 ’Enskilt besök’.

