Beretning fra DRG udvalgets virksomhed sæsonen 2015-16.
DSGHs DRG udvalg besto i 2015-2016 sæsonen af Peter Ott (formand),
Troels Havelund, Jan Fallingborg, og Nanna Martin Jensen. Jesper Dan
Nielsen har fungeret som liason til Dansk Kirurgisk Selskab.
Udvalget har ikke holdt møder, men behandler sager per e-mail. I denne
sæson har arbejdet været præget af, at der i 2018 planlægges overgang til et
helt nyt system, hvor man ikke skelner mellem stationær og ambulant aktivitet.
Der er blevet afhold to mødet, det sidste alene med Sundhedsdatastyrelsen
og DSGH. DSGH valgte at lade sig repræsentere med formand og
næstformand, så deltagerne herfra var Inge Nordgaard, Ole Hamberg, Jan
Fallingborg og Søren Michael Neermark. Man gennemgik et meget stort data
materiale. DSGH har udtryk bekymring om det ny princip, fordi det alene ud
fra diagnose koderne er meget svært at skelne patienter med stort og lille
ressourcetræk. DSGH har udtrykt forståelse for motiverne bag reformen, men
understreget, at man må forvente adskillige justeringer, før det kan anvendes
til en realistisk beskrivelse af aktiviteten og ressourcetrækket.
I foråret 2016 har DSGH yderligere taget stilling til Sundhedsdatastyrelsens
forslag til takster for 2017. DSGH fremførte de tungtvejende argumenter for at
øge DAGS – værdien af telefon konsultationer, så der f.eks. tages højde for
blodprøver og undersøgelser. Desuden tekniske bemærkninger omkring
Sakral nervestimulation og fordelingen af endoskopiske procedurer på DAGS
grupper.
De ændringer, der sker i 2018, bliver omfattende. Det må forventes, at der vil
være et betydeligt antal forvridende fejl i begyndelsen. Hvis vi skal undgå, at
der tages uretfærdige beslutninger på baggrund af det ny system, eller at der
indbygges uhensigtsmæssige incitamenter, er det nødvendigt at de
videnskabelige selskaber er meget agtpågivende. I den situation må man gå
ud fra, at DSGH’s bestyrelse tager stilling til, om der skal ske en
omorganisering af arbejdet med DRG. Medlemmerne af DRG udvalget stiller
sig derfor til disposition.
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