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Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH) 
 

 

 

Høringssvar til taksterne til DRG2018. 

 

 

Generelt: Det er vanskeligt at gennemskue konsekvenserne af takstændringerne på afdelings- og hospitals-niveau, da der kan være store 

forskelle på hvorledes de forskellige specialer er organiseret på de enkelte hospitaler.  

 

Specifikt:  

DRG 2017 DRG 

2018 

Koder Afsender Indsigelse Forslag til ændring 

BG50G 65TE01 Telefon- og email 

konsultation, samt 

skriftlig kommu-

nikation ved prø-

vesvar 

Dansk Selskab 

for Gastroenter-

ologi og Hepa-

tologi - DSGH 

Taksten ikke er kommet op på et niveau, som 

modsvarer de faktiske udgifter. I takt med udvik-

lingen i antallet af telefon- og email-

konsultationer vil problemstillingen kun blive 

større år for år, og giver ikke incitament til flere 

telefonkonsultationer i forhold til fremmøde. 

Vi håber at SDS i år vil bruge de faktiske data fra 

omkostningsdatabasen og ikke sætte taksten som 

de foregående år. 

PG05A 06PR01 Indsættelse af me-

talstents og kap-

selenteroskopi 

Dansk Selskab 

for Gastroenter-

ologi og Hepa-

tologi - DSGH 

Faldet i taksten forekommer voldsomt.  Det bør undersøges nærmere, om udgiftsreduktio-

nen afspejler et tilsvarende fald i udgiften til kaps-

ler med virkning fra 2018. Aktuelt ligger udgiften 

til en kapsel i størrelsesordenen 4.500 kr. Kapslen 

tager en lang billedserie som komprimeres til cir-

ka 2 timers video som en speciallæge efterfølgen-

de skal gennemse.      

PG05B/ 

PG05C 

06PR02/ 

06PR03 

Endoskopier Dansk Selskab 

for Gastroenter-

ologi og Hepa-

tologi - DSGH 

Navnet på de to grupper giver ikke mening og 

sammenlægning af koloskopi, sigmoidoskopi og 

ERCP er ikke klinisk meningsfuld. PG05B dæk-

ker over regel 99S0957. Heri indgår alene ultra-

lydsydelser af tarmsystem og operationer relateret 

til pancreasgangen og lign.  

  

Overvej navneændring til Endoskopisk Ultralyd, 

ERCP og laserterapi for PG05B. PG05C - Sigmo-

iskopier og tarmskylning bør flyttes til PG05G. 

Herefter bør navnet på PG05B ændres til kolos-

kopi og polypfjernelse. Dette bør gøres fordi at 

der er meget lidt ressourcehomogenitet mellem 

ydelserne i PG05C for nuværende. 
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DRG 2017 DRG 

2018 

Koder Afsender Indsigelse Forslag til ændring 

SP05A 06SO01 Sammedagspakke: 

Gastroskopi og 

koloskopi/ sigmo-

ideoskopi 

Dansk Selskab 

for Gastroenter-

ologi og Hepa-

tologi - DSGH 

Taksten virker lav i forhold til 06PR02  

1004 10MP04 Operationer for 

adipositas 

Dansk Selskab 

for Gastroenter-

ologi og Hepa-

tologi - DSGH 

Taksten er for lav i forhold til de faktiske udgif-

ter. Alene udgifterne til utensilier vil overstige 

taksten. Oveni det skal lægges udgifter til selve 

operationen samt indlæggelse 
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