DRG konferanse 2-3 mars 2005

DRG logikk endringer 2005
66 behandlede saker – 18 av disse var foreslått fra Norge
10 av de 66 resulterte i ingen endring – 3 av disse var fra Norge
6 saker ble utsatt (bla et forslag fra Norge ang ørekirurgi (2006))

Helse
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DRG logikk endringer 2005

Testmateriale på drøye 1,2 millioner case, 40 000 opphold endrer DRG

Endring
Psykiatri og rus (ny HDG og nye DRGer)
Søvnutredninger
Snorkeoperasjoner
J22 uspes akutt infeksjon i nedre luftveier
DCA 10 paracentese
Endringer i HDG 8 (de fleste knyttet til endring i hierarkiet
Fra fødsel og keisersnitt u/bk til samme m/bk
Endringer i aldersgrenser for nyfødte
PHB99 ligatur av annen vene til DRG 119
Ugyldige ICD-10 koder fra 2005

Antall berørte case
ca tall:
11 000
13 000
5 000
4 000
1 300
2 300
1 300
100
260
400

Helse
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Foreslåtte DRG logikk endringer fra Norge for 2006
Ørekirurgi (splitt av DRG 49 – cochleaimplantatopph i egen DRG, alle DD, DE
og DF prosedyrer tas ut av DRG 53, 54 og 55 og samles i ny DRG. DRG 53
og 54 slås sammen pga for få opphold i barne DRGen etter endringen).
Sårrevisjon (fjerne cc-egenskap fra QAB05, QBB05, QCB05 og QDB05).
Lipaferese (egen DRG for behandling av pasienter med familiær betinget,
ekstremt høyt kolesterol)
Opphold med NDB8y (implantasjon av primær leddprotese i håndledd og
hånd) flyttes fra DRG 229 til DRG 228
Uønsket gruppering til DRG 477/ 468 dersom hoveddiagnose er ugyldig
T80.8 andre spesifiserte komplikasjoner etter infusjon, transfusjon og

terapeutisk injeksjon) grupperer feilaktig til DRG 395/ 396. Foreslås flyttet til
DRG 452/ 453 (komplikasjoner ved behandling)
Helse
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Foreslåtte DRG logikk endringer fra Norge for 2006
Diagnose L29.3 (uspes anogenital kløe) tillates hos menn.
Prosedyrekode ZZQ00 (fritt mikrovaskulært hudstransplantat) gis
kompliserende egenskap.
Under utredning:
Isolasjon gis kompliserende egenskap.
Diagnose P07.3 (andre for tidlig fødte) flyttes ut av DRG 388 (nyfødte med
fødselsvekt 1500-2499 g).
Bidiagnose patologisk brudd skal ikke gi komplisert DRG når det forekommer
sammen med ordinære brudd diagnoser.
Replantasjoner av hånd/ fingre
Splitt av DRG 249 ved å skille ut infeksjoner og betennelser (T845-T847) ved
Komplikasjoner ved innvendige ortopediske proteser, implantater og
transplantater.
Helse
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