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ÖÖppenvppenvåårdsgrupperarerdsgrupperare

BakgrundBakgrund
Politiskt beslut i VPolitiskt beslut i Väästra Gstra Göötalands regionen 1999:talands regionen 1999:

attatt utveckla en enhetlig produktbeskrivning futveckla en enhetlig produktbeskrivning föör den r den 
sjukhusanknutna somatiska sjukhusanknutna somatiska ööppna vppna våårdenrden
attatt ta fram en enhetlig ersta fram en enhetlig ersäättningsmodell fttningsmodell föör sjukhusens r sjukhusens ööppna ppna 
vvåård med utgrd med utgåångspunkt frngspunkt fråån kriterierna resurshomogenitet och n kriterierna resurshomogenitet och 
klinisk meningsfullhet och klinisk meningsfullhet och 
attatt ffööreslreslåå ett rapporteringsett rapporterings-- och uppfoch uppfööljningssystem fljningssystem föör den r den 
ööppna sjukhusvppna sjukhusvåårdenrden



Bakgrund, fortsBakgrund, forts

Arbete att ta fram beskrivningssystem fArbete att ta fram beskrivningssystem föör somatisk r somatisk 
ööppenvppenvåård, 37 arbetsgrupper (BESIS rd, 37 arbetsgrupper (BESIS –– BBeskrivnings och eskrivnings och 
eersrsäättningsttningsssytemytem ii ssjukhusens jukhusens ööppenvppenvåård)rd)
Beskrivningssystemet i drift hBeskrivningssystemet i drift höösten 2002sten 2002
NordDRGNordDRG--OO utvecklades och anvutvecklades och anväänds i skarpt lnds i skarpt lääge 2003, ej ge 2003, ej 
800 och 900 serier800 och 900 serier
Initiativ tas frInitiativ tas fråån VGR att utveckla en integrerad Norddrg n VGR att utveckla en integrerad Norddrg 
som hanterar bsom hanterar bååde de ööppenppen-- och sluten somatisk voch sluten somatisk våårdrd
KMKMÅÅ och BESIS bildade Koch BESIS bildade KÅÅVO, remissvar 16 februari VO, remissvar 16 februari 
2004  2004  -- Nationell Nationell ååtgtgäärdsklassifikationrdsklassifikation



Bakgrund, fortsBakgrund, forts

GrundfGrundföörutsrutsäättningar fttningar föör grupperare tas framr grupperare tas fram
Projektgrupp bildas fProjektgrupp bildas föör utvecklingsarbetet, arbetet r utvecklingsarbetet, arbetet 
leds av CPKleds av CPK
Samarbetsavtal mellan CPK, VGR, Stockholm och Samarbetsavtal mellan CPK, VGR, Stockholm och 
SkSkååne regionen tecknasne regionen tecknas
Projektplan med tidplan faststProjektplan med tidplan faststäällslls



Grundbultar Grundbultar ööppenvppenvåårdsgrupperarerdsgrupperare

Systemet ska uppfylla kraven pSystemet ska uppfylla kraven påå sekundsekundäära ra 
patientklassificeringssystempatientklassificeringssystem
Enbart signifikanta Enbart signifikanta ååtgtgäärder ska prder ska pååverka verka 
grupperingengrupperingen
FFöörst och frrst och fräämst mst äär det ett beskrivningssystem som r det ett beskrivningssystem som 
ska utvecklasska utvecklas
Informationen ska kunna kopplas till MDCInformationen ska kunna kopplas till MDC
Antalet grupper i hela NordDRG ska inte bli fler Antalet grupper i hela NordDRG ska inte bli fler ään n 
cirka 1000cirka 1000
Multipla Multipla ååtgtgäärder ska hanterasrder ska hanteras
Alla vAlla våårdgivare ska vara medrdgivare ska vara med



KnKnääckfrckfråågorgor

Indirekt vIndirekt våårdrd
DygnsgrDygnsgräänsernser
VVåårdgivarkategorierrdgivarkategorier
Procedurrelaterade grupper vs diagnosrelaterade Procedurrelaterade grupper vs diagnosrelaterade 
gruppergrupper
Logik fLogik föör multipla r multipla ååtgtgäärderrder
ParallellitetsprincipenParallellitetsprincipen
ÅÅtgtgäärder, vilka rder, vilka äär signifikanta?r signifikanta?
KostnadsdataKostnadsdata



UtgUtgåångslngslääge ge -- ööppenvppenvåårdrd

NordDRGNordDRG--OO
BESIS/KBESIS/KÅÅVOVO
GGåår ej att importera utlr ej att importera utläändska system dndska system dåå samtliga samtliga 
krkrääver ett omfattande anpassningsarbete till svenska ver ett omfattande anpassningsarbete till svenska 
fföörhrhåållanden och en utvecklad llanden och en utvecklad ååtgtgäärdsklassifikation.rdsklassifikation.



MMåålslsäättningttning

Att till utgAtt till utgåången av 2004 utvecklat en ngen av 2004 utvecklat en AlphaAlpha--versionversion
av ett sekundav ett sekundäärt patientklassificeringssystem vid rt patientklassificeringssystem vid 
sjukhus under fsjukhus under föörutsrutsäättning att ttning att primprimäärkodningrkodning och och 
kostnadsdata finns tillgkostnadsdata finns tillgäängligangliga



Kostnad och Kostnad och ååtgtgäärdsdatardsdata

Hitta det som finns..Hitta det som finns..
VVäästra Gstra Göötalandtaland
StockholmStockholm
SkSkåånene



ArbetssArbetssäätttt

Ta fram ett fTa fram ett föörslag vilka grupper som kommer att rslag vilka grupper som kommer att 
finnas i grupperaren (Tentativ gruppering)finnas i grupperaren (Tentativ gruppering)
FFöörslaget ut prslaget ut påå remissremiss
Kostnadsvalidering av gruppernaKostnadsvalidering av grupperna
Revidering utifrRevidering utifråån remisser och valideringn remisser och validering
Teknisk utveckling av grupperareTeknisk utveckling av grupperare
Test av verkligt materialTest av verkligt material



SK-OP     Tentativ gruppering

FFöörutsrutsäättningar enligt projektets Grundprinciperttningar enligt projektets Grundprinciper
fföörst och frrst och fräämst ett mst ett beskrivningsbeskrivningssystemsystem

ersersäättningsproblem beaktas i mttningsproblem beaktas i mööjligaste mjligaste måånn
fföör r medicinskmedicinsk ööppenvppenvåård vid sjukhusrd vid sjukhus

””medicinskmedicinsk”” & & ””kirurgiskkirurgisk”” äär inte definieratr inte definierat
ääven kirurgisk ven kirurgisk ööppenvppenvåård (total revidering av 800rd (total revidering av 800--serien i NordDRGserien i NordDRG--O)O)

fföör r allaalla vvåårdgivarekategorierrdgivarekategorier
ex. sjukskex. sjukskööterska, sjukgymnast, arbetsterapeut m.fl.terska, sjukgymnast, arbetsterapeut m.fl.

ska uppfylla kraven pska uppfylla kraven påå sekundsekundäärara patientklassificeringssystempatientklassificeringssystem
sammanslagning av sammanslagning av ååtgtgäärder tillrder till ststöörrerre grupper grupper ään i n i 
primprimäärklassificeringenrklassificeringen

informationen ska kunna kopplas till MDCinformationen ska kunna kopplas till MDC
Samma tekniska plattform som NordDRG och Samma tekniska plattform som NordDRG och helsthelst integrering i en integrering i en 
gemensam grupperaregemensam grupperare



FFöörutsrutsäättningar enligt projektets Grundprinciper  ttningar enligt projektets Grundprinciper  (forts.)(forts.)

mer mer ååtgtgäärdsstyrdrdsstyrd gruppering gruppering ään i NordDRGn i NordDRG
andra vandra våårdgivare rdgivare ään ln lääkare har ej krav pkare har ej krav påå diagnosdiagnos

endast endast signifikantasignifikanta ååtgtgäärder ska prder ska pååverka grupperingenverka grupperingen
ååtgtgäärd som direkt rd som direkt öökar kostnaden > 50%kar kostnaden > 50%
ååtgtgäärd som indikerar mycket resurskrrd som indikerar mycket resurskräävande sjukdomvande sjukdom

multiplamultipla ååtgtgäärder ska hanterasrder ska hanteras
Mycket stort antal olika kombinationerMycket stort antal olika kombinationer
Komplicerad grupperingslogikKomplicerad grupperingslogik
BegrBegräänsningar?nsningar?

Endast nEndast nåågra vanliga kombinationer?gra vanliga kombinationer?
Endast vissa MVO (t.ex. Barnkliniker)?Endast vissa MVO (t.ex. Barnkliniker)?

max 1000 grupper i hela NordDRG och SKmax 1000 grupper i hela NordDRG och SK--OPOP
utrymmeutrymme fföörr max 300 max 300 gruppergrupper i SKi SK--OPOP
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SK-OP     Tentativ gruppering

ÅÅtgtgäärdsdatabasrdsdatabas
KKÅÅVO (Klassifikation av VO (Klassifikation av ååtgtgäärder inom vrder inom våård och omsorg) rd och omsorg) 

KKKKÅÅ 5 762 5 762 ååtgtgäärderrder
TTÅÅLL 125 125 ååtgtgäärderrder Summa 7 700 Summa 7 700 ååtgtgäärderrder
BESISBESIS 1 814 1 814 ååtgtgäärderrder

LLäänkat in ev. nkat in ev. ååtgtgäärdsegenskaper frrdsegenskaper fråån NordDRGn NordDRG
OROR--egenskapegenskap
Procedure Procedure propertyproperty

ExkluderatExkluderat
anestesianestesi-- och roch rööntgenntgenååtgtgäärder   rder   530 530 ååtgtgäärderrder
ååtgtgäärder med OR 1 i NordDRGrder med OR 1 i NordDRG 4 650 4 650 ååtgtgäärderrder
skopiskopiååtgtgäärderrder i 700i 700--serien i NordDRGserien i NordDRG 180 180 ååtgtgäärderrder

ÅÅterstterståår fr föör tentativ gruppering drygt r tentativ gruppering drygt 2 300 2 300 ååtgtgäärderrder



SK-OP     Tentativ gruppering

Tentativ grupperingTentativ gruppering
med beaktande av Grundprincipermed beaktande av Grundprinciper
i fi föörsta hand utifrrsta hand utifråån medicinsk relevansn medicinsk relevans
i mi måån av kunskap n av kunskap ääven utifrven utifråån estimerad n estimerad 
resursresursååtgtgåångng
ididééer frer fråån APC (n APC (AmbulatoryAmbulatory Patient Classification)Patient Classification)



SK-OP     Tentativ gruppering

Exempel pExempel påå gruppergrupper

BenbiopsiBenbiopsi
Punktion rPunktion röörelseapparatens mjukdelarrelseapparatens mjukdelar
OtorinolaryngologiskaOtorinolaryngologiska funktionstestfunktionstest
InstInstäällning av inopererade llning av inopererade 
stimulatorer/shuntarstimulatorer/shuntar



SK-OP     Tentativ gruppering

FFöörslag till gruppering av besrslag till gruppering av besöök utan signifikant k utan signifikant ååtgtgäärdrd

LLääkarbeskarbesöök, enskilt en grupp/MDCk, enskilt en grupp/MDC 25 grupper25 grupper
LLääkarbeskarbesöök, k, teambesteambesöökk en grupp/MDCen grupp/MDC 25 grupper25 grupper
SjukskSjukskööterskebesterskebesöök, enskilt k, enskilt 1 grupp1 grupp
SjukskSjukskööterskebesterskebesöök, k, teambesteambesöökk 1 grupp1 grupp
BesBesöök k öövriga vvriga våårdgivare, enskilt rdgivare, enskilt 1 grupp1 grupp
BesBesöök k öövriga vvriga våårdgivare, rdgivare, teambesteambesöökk 1 grupp1 grupp

SummaSumma 54 grupper54 grupper

Fler vFler våårdgivarekategorier?rdgivarekategorier?



SK-OP     Tentativ gruppering

TidplanTidplan

Den tentativa grupperingen blev klar 13 februari 2004Den tentativa grupperingen blev klar 13 februari 2004

Validering med kostnadsdata pValidering med kostnadsdata pååbböörjadrjad

Kan vi fKan vi fåå kostnadsdata  pkostnadsdata  påå alla 2 300 alla 2 300 ååtgtgäärderna i rderna i 
ÅÅtgtgäärdsdatabasen???rdsdatabasen???



SK OPSK OP

SammanfattningSammanfattning
Grupperaren klar 2004, version 0,xxGrupperaren klar 2004, version 0,xx
Medicinskt valideradMedicinskt validerad
KostnadsvalideradKostnadsvaliderad
All somatisk All somatisk ööppenvppenvåård, psykiatri och primrd, psykiatri och primäärvrvåård prd påå ggåångng
Bygger pBygger påå samma variabler som nuvarande Norddrg samma variabler som nuvarande Norddrg ––
grupperare men fgrupperare men föör att kunna fr att kunna fåå rräättvisande gruppering ttvisande gruppering 
mmååste Kste KÅÅVO infVO inföörasras
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