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To åpne regionale/nasjonale løsninger
med styringsdata for

helsefelleskapene

Styringsdata til helsefelleskapene – felles nasjonalt datagrunnlag og samarbeid

Innhold i 
datagrunnlag

• Bredt datagrunnlag 
for alle tjenesteområder
for off. og private aktører

• KUHR data (T)
• Iplos data (ÅR)

To regionale/nasjonale 
WEB løsninger

Helsestatistikk (Mnd)

To  datakilder

NPR

KPR

Sensitive data NPR

Sensitive data KPR

Felles ID

Stort 
mulighetsrom for 

utvikling av
Styringsdata (*

Norsk 
pasientregister

Kommunalt
pasientregister

Alle 
sykehus 
og inst

*)Det pågår et felles regionalt utviklingsarbeid for bedre styringsdata for Helsefelleskapene
sammen med Helsedirektoratet

Alle 
kommuner

fastleger
og legevakt

To  typer
dataleveranser 

Innhold i 
datagrunnlag



Ulike bruksområder for nasjonale styringsdata fra Helsedirektoratet
interregional forvaltningsgruppe NPR-KPR data 

NPR KPR

Helsetjenester på tvers av sektorer
Tunge BUP pasienter

Aktivitets- og  ventelistekube

Styringsdata helsefelleskap

Pandemi rapporter

Fra dag til døgn aktivitet (DDA)
Samhandlingsbarometeret

Virksomhetsstyring ventetidsdata

Nyhenviste og poliklinikk analyser

Nasjonale helseanalyser - SKDE



Styringsdata helsefelleskap             2 regionale løsninger som utfyller hverandre
interregional forvaltningsgruppe NPR-KPR data 

NPR KPR

Helsetjenester på tvers av sektorer
Tunge BUP pasienter

Aktivitets- og  ventelistekube

Pandemi rapporter

Fra dag til døgn aktivitet (DDA)

Virksomhetsstyring ventetidsdata

Nyhenviste og poliklinikk analyser

Nasjonale helseanalyser - SKDE

Styringsdata helsefelleskap

Samhandlingsbarometeret
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Utvikling av styringsdata

samhandling -

3 hoved faser

Fase 1 (2012 – 2016 )
Samhandlingsreformen (5 år)
Skaper et behov for 
styringsdata med sterkt 
finansielt fokus (KMF/UKP)

Fase 3 (2020 – 2022)
Helsefelleskap(NHSP) og
styringsdata på tvers av 
kommune og
spesialisthelsetjenesten

Fase 2 (2017 – 2019)
Nye forbedrede tekniske 
løsninger for distribusjon 
og fokus på opplæring og 
utvikling sammen med 
kommuner og sykehus

Utvikling av styringsdata samhandling i et 10 års perspektiv fra 2012 til 2022

5 år

3 år

3 år +

I dag
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Løsningen ligger på hjemmesiden til alle helseforetakene og er
en  åpen og anonymisert løsning

Hovedfokus er «operativ styringsinformasjon» med løpende oppdatering 
hver mnd./tertial samt årlig oppdatering av forbruksrater og måltall

Et sett av rapporter(5 ulike rapporter) til bruk for 
både helseforetak og kommuner (helsefelleskap) 
via en åpen WEB løsning

Har vært i drift siden 2015 og gradvis 
forbedret/utviklet underveis.

Ned et 
styringsnivå

nivå

Ned et 
styringsnivå

nivå

Kan drille ned kartlag under 
helsefelleskap for effektiv visning av
geografiske forskjeller
i bruk av helsetjenester

Kilde: Helsestatistikk - NPR data

Styringsdata Helsefelleskap – Løsning i Helse Sør-Øst

Styringsdata samhandling - Sykehuset Innlandet (sykehuset-innlandet.no)LINK;

Innhold i løsningen

https://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/styringsdata-samhandling


Et sett av rapporter(5 rapporter) til bruk for både 
helseforetak og kommuner (helsefelleskap) 
tilgjengelig på WEB . 
Har vært i drift siden 2015 og gradvis 
forbedret/utviklet.

Styringsdata – gruppering av datagrunnlag  i to ulike strukturer

Kommune/bydel

Opptaks-
Område(OO)

Lokalt
Opptaksområde(LO)

Sykehus struktur

Kommune/bydel

Helse-
Felleskap(HFE)

Samarbeids-
områder(SAM)

Samarbeids struktur



Et sett av rapporter(5 rapporter) til bruk for både 
helseforetak og kommuner (helsefelleskap) 
tilgjengelig på WEB . 
Har vært i drift siden 2015 og gradvis 
forbedret/utviklet.

Styringsdata – gruppering av datagrunnlag ulike strukturer

STYRINGSINFORMASJON HELSEFELLEKSAP

4 nivå på styringsdata
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Fokusområder – mål bilde 2022/2023 

Distribuere ut styringsdata for 4 prioriterte pasientgrupper (nytt innhold)
Med bruk av data/gruppering fra Helsedirektoratet

Forbedret teknisk løsning og innhold i eksisterende løsning  
Se på forhold til spesielle behov i de enkelte helsefelleskap og lage tilpassede 
løsninger ved behov (forskjell i utfordringer for «by og land»).

Økt bruk av andre datakilder (SSB og andre åpne kilder) sett opp mot 
aktivitetsdata fra NPR/KPR (på kommune/bydelsnivå)
I tett samarbeid med øvrige regioner» og andre relevante aktører



4 pasient 
grupper

Andre sentrale 
måltall og pasientgrupper

Frekvens og
reiseavstand

Forløp og arbeidsdeling 
mellom sektorer

Samlet nivå/forbruk
av helsetjenester

Kommune
helsetjenesten

Befolkningen, media 
og styrende organer

Helseforetak/
Sykehus

Dødelighet

Long Covid

Ambulante 
tjenester

Sosiodemografiske 
Data (SSB/Folkehelseprofiler)

Framskrivinger og
prognoser(Maskinlæring)

Fokusområder – mål bilde 2022 – Mulige nye utviklingsområder for styringsdata til helsefelleskapene

Utvalgte 
pas. grupper
lokalt i det enkelte 
helsefelleskap

Pasienter på tvers av 
sektorer

Målgrupper


