
Nye DAGS koder i nefrologien 2011 
 
DRG udvalget i DNS har udarbejdet kodevejledninger for 3 nye ambulante forløb, der vedrører alle 
Nefrologiske afdelinger i DK. De 2 første omhandler DAGS koder, der er oprettet med henblik på at 
finansiere de udgående dialyseformer som hjemme-hæmodialyse og hjemme-peritoneal dialyse. Den tredje 
kodeform giver mulighed for, på samme dag, at finansiere besøg hos nefrolog og diabetolog (ambulant 
besøg eller under pågående hæmodialysebehandling). De nye koder vedrører derfor: 
 

1. Ambulant registrering til betaling af hjemmehæmodialysebehandling 
2. Ambulant registrering til betaling hjemmeperitonealdialysebehandling.  
3. Kodevejledning til sammedagsbesøg hos nefrolog og endokrinolog. 

 
I den aktuelle vejledning fra visual DRG er der under 1 og 2 fejlagtigt anført, at man også skal anføre 
behandlingskoderne for PD eller HD. Det har vi fået ændret. Det er ikke nødvendigt fra 1. januar 2011. 
(Teksten i vejledningen i visual DRG ændres først per 1. marts) 

 
Ad 1.    
Hjemmehæmodialyse. 
Koderne, der skal registreres er (2 koder): 

1. ZZ0151A1 Kontrol i forbindelse med hjemme-hæmodialysebehandling 
2. DN189  Kronisk nyreinsufficiens uden specifikation 

 
Taksten pr. besøg, kr. 28.385. 
Taksten skal udløses i gennemsnit hver 6. uge, dvs. over året ca. 8,5 gange pr. patient. Det behøver ikke at 
ske med præcis 6 ugers intervaller. Såfremt man koder hyppigere end det her nævnte, vil der blive tale om 
DRG-creep, og taksten vil falde til næste år til skade for os alle. 
 
 
Ad 2.  
Hjemme-peritonealdialyse. 
Koderne , der skal registreres er ( 2 koder): 

1. ZZ015A2  Kontrol i forbindelse med hjemme-peritonealdialysebehandling 
2. DN189 Kronisk nyreinsufficiens uden specifikation 

 
Taksten pr. besøg,  kr. 26.705. 
Taksten skal udløses i gennemsnit hver 6. uge, dvs. over året ca. 8,5 gange pr. patient. Det behøver ikke at 
ske med præcis 6 ugers intervaller. Såfremt man koder hyppigere end det her nævnte, vil der blive tale om 
DRG-creep, og taksten vil falde til næste år til skade for os alle. 
 
 
Ad 3. 
Sammedagsbesøg hos nefrolog og endokrinolog 
Sammedagsbesøg ved nefrolog og endokrinolog skal kun kodes af en af afdelingerne. Der skal laves 
lokalaftale om, hvem der koder. Man må administrativt finde en løsning på at dele taksten. 
 
Endokrinolog og nefrolog under pågående hæmodialyse (4 koder): 

1. BJFD20 Hæmodialyse ved kronisk sygdom 
2. BZFD8 Flere behandlere 
3. DE102 Sukkersyge, insulinkrævende med nyrekomplikationer ELLER  

DE112 Sukkersyge, ikke-insulinkrævende med nyrekomplikationer OG 
4. DN083 Glomerulopati ved diabetes mellitus 

 
Takst kr. 4.227, som er den samlede takst for dialysen og ambulant besøg begge specialer. 
 
 
Sammedagsbesøg for nefrologiske patienter med diabetes, der ikke er i dialyse eller er i 
peritonealdialyse (3 koder): 

1. BZFD8 Flere behandlere 



2. DE102 Sukkersyge, insulinkrævende med nyrekomplikationer ELLER  
DE112 Sukkersyge, ikke-insulinkrævende med nyrekomplikationer OG 

3. DN083 Glomerulopati ved diabetes mellitus 
 
Takst kr. 1.961, som er den samlede takst for begge specialer. 
 
 
 6 februar 2011, Lisbet Brandi og Bo Feldt-Rasmussen 
 


