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Informasjon om tilbakemeldingen 

Hva viser tilbakemeldingen? 

Tabellen antall brukere per tjenestetype viser alle personer som har mottatt tjeneste i løpet av året 

(se veileder for registrering av helse- og omsorgsdata i kommunen1 for informasjon om riktig 

tjenesteregistrering). 

Tabellene for langtidsopphold og hjemmeboende viser øyeblikkstall per 31.12, og i hvilken grad ulike 

opplysninger er kartlagt. Betegnelsen hjemmeboende brukes for personer som mottar en eller flere 

tjenester per 31.12 og som ikke er på langtidsopphold i institusjon per 31.12. 

Hva skal du gjøre? 

1. Sjekk at antall brukere for din kommune ser riktig ut.  

2. Oppdages det feil i tallene skal de sendes inn på nytt. Frist er 15. januar.  

Hva kan være feil? 

• Registreringsfeil - Data om tjenesten/brukeren er enten ikke registrert eller er registrert på 

feil sted/feil måte i fagsystemet 

• Uttrekksfeil - Uttrekket er programmert feil fra leverandøren 

• Det er brukt feil tjenestekode – se tabellen Tjenestekoder for riktige kodeverdier 

Andelstall i tilbakemeldingen 

Andel Beskrivelse 

Andel med alle funksjonsvariabler 
kartlagt i perioden 
 

Teller alle personer rapportert med alle 
funksjonsvariablene med gyldig verdi, og minst en 
funksjonstype med dato i perioden 

Andel med ernæringskartlegging i 
perioden 

Teller alle personer rapportert med "ja" og dato i 
perioden for statistikken 

Andel med legemiddelgjennomgang i 
perioden 

Teller alle personer rapportert med "ja" og dato i 
perioden for statistikken 

Andel med kartlegging av opplysninger 
om bolig/hjemmesituasjon 

Teller alle personer hvor det er rapportert 
opplysninger om egnet bolig, privat hjelp, omsorg for 
barn og husstand 

Andel med registering om individuell 
plan  

Teller alle personer rapportert med status på 
individuell plan. Merk: Dette er ikke det samme som 
at de har plan.  

 
1 https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/registrering-av-iplos-data-i-kommunen/rapportering-av-
tjenester-med-definisjoner-og-rapporteringskrav 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/registrering-av-iplos-data-i-kommunen/rapportering-av-tjenester-med-definisjoner-og-rapporteringskrav
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/registrering-av-iplos-data-i-kommunen/rapportering-av-tjenester-med-definisjoner-og-rapporteringskrav
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Tjenestekoder 

Tjenestekode Tjenestetype i KPR helse og omsorg 

1 Praktisk bistand - daglige gjøremål 

2 Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål 

3 Praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistanse 

4 Dagaktivitetstilbud 

5 Matombringing 

6 Trygghetsalarm 

7 Avlasting utenfor institusjon 

8 Avlasting i institusjon 

9 Støttekontakt 

11 Omsorgsstønad 

12 Omsorgsbolig (erstattet med kode 29 fra 01.01.19) 

13 Annen bolig (erstattet med kode 29 fra 01.01.19) 

14 Bruk av tvang psykisk utviklingshemning – planlagte tiltak 

15 Helsetjenester i hjemmet 

16 Re-/habilitering utenfor institusjon (utgår fra 01.01.2019) 

17 Dagopphold i institusjon 

18 Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling 

19 Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering 

20 Tidsbegrenset opphold - annet 

21 Langtidsopphold i institusjon 

22 Nattopphold i institusjon  

23 Bruk av tvang psykisk utviklingshemning – nødsituasjoner 

24 Helsehjelp med tvang 

25 Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold 

26 Lokaliseringsteknologi (GPS) 

27 Elektronisk medisineringsstøtte (fra 01.01.2019) 

28 Digitalt tilsyn (fra 01.01.2019) 

29 Bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål (fra 01.01.2019) 
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