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Redegørelse for aktivitet 2019-2021 kodeudvalg under DSOHH
Beretning fra DSOHH’s kodeudvalg som består af Niclas Rubek, Rigshospitalet, Mikkel Holmelund, praksis,
Larry Højgaard Kristiansen, Holstebro, Anders W. Jørgensen, Århus, Jens H. Wanscher (formand), Odense
Der har ikke været afholdt møde i udvalget i det forløbende år. Aktiviteten har således været via mail korrespondance.
Indeværende skrivelse dækker perioden siden årsmødet i 2019 og indtil d.d. da der pga. covid-19 ikke blev
afholdt generalforsamling i 2020.
Hvert år har udvalget taget stilling til DRG-takster for efterfølgende år.
I f t DRG2020 høring, kommenterede udvalget i 2019 på følgende:
Takst for neonatal hørescreening:
Lander takstmæssigt forholdsvist lavt set i lyset af de til tider ret ressourcekrævende konsultationer, der ligger til grund for undersøgelsen.
Faldende takster for det audiologiske subspeciale:
Syntes generelt faldende, hvilket man undrede sig over set i lyset af at området politisk set var højt prioriteret.
Robotkirurgi:
Taksten faldte fra 2019 til 2020, hvilket skabte undring, da indlæggelserne ofte er lange (men ikke lange nok
til at nå ”trimpunkt” for takstøgning), samt operationerne er ressourcetunge udstyrsmæssigt og tidskrævende.
I f t DRG2021 høring, kommenterede udvalget i 2020 på følgende:
Sammedagspakke for simple høreapparatspatienter:
Der lægges op til et stort ønske om at lave en sammedagspakke for patienter der skal have et almindeligt
høreapparat. Flere steder ønskes samling af aktiviteter fra typisk to dage til en dag (høreprøve, udlevering af
høreapparat og tilpasning). Dette er i patientens interesse, men bremses af at taksten formindskes med cirka
50% ved sammedagspakken til trods for at ressourcetrækket stort set er det samme som på to dage.
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Faldende produktionsværdi for oto-rhino-laryngologi (ligesom for andre specialer):
Der kommenteres på dette. Er dette pga. faldende udgifter til sundhedsvæsenet, eller pga politisk prioritering
I f t DRG2022, har udvalget indtil nu kun kommenteret på grupperingslogikken bag DRG, idet taksterne
endnu ikke er fastsat. Der kommenteres følgende:
Audio01:
At vi støtter op om en mindre revision af den såkaldte audio01 regel der på flere audiologiske områder placerer en procedure på en bestemt takst. Summarisk bliver audio01 mere målrettet almindelig høreapparatsbehandlinger, mens fx hjernestammeaudiometri placerer sig i en anden og lidt dyrere gruppe takstmæssigt.
AVT:
I f t auditory-verbal-therapy støtter DSOHH op om at AVT som hjemmebesøg bliver takstet ligeligt med fremmøde AVT med audiometri. Hjemmebesøg kan give god mening for familierne, men er ret ressourcetungt for
afdelingerne (specielt ret tidskrævende).

Fremadrettet:
Forventes at formanden i DRG-udvalget indgår i en større gennemgang af DRG-takst grupperinglogikken for
specialet i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen. Dette bakkes op om, da mange af tankerne omkring
DRG-grupperingslogikken for oto-rhino-laryngologi ligger mange år tilbage. Mange områder trænger til en
”modernisering.”
Det er uvist hvorvidt medlemmer ønsker at udgå af udvalget/går af efter tur.

På udvalgets vegne og med venlig hilsen

Jens Højberg Wanscher

Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
Tlf. 6611 3333
www.ouh.dk

