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Til deg som ønsker å vite hva som står om deg i
IPLOS-registeret

Når du søker om eller mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen, er det viktig
at de som skal gi deg bistand vet nok om dine behov. Bare på den måten kan
kommunen tilby gode tjenester.
Noen av opplysningene som kommunen ber deg om, blir registrert etter en egen
standard i din journal og sendt til et sentralt register, IPLOS-registeret. IPLOSregisteret er et nasjonalt helseregister som på en standardisert måte beskriver
bistandsbehovet til dem som søker om eller mottar kommunale helse- og
omsorgstjenester, og hvilke tjenester kommunen gir.
Du har rett til å vite at kommunen leverer denne type informasjon inn til registeret. Du
har også rett til å få vite hva som er sendt inn av opplysninger om deg. Dersom
opplysningene er feil, har du rett til å endre disse. Du har også rett til å få vite om
sikkerhetstiltakene ved behandlingen av opplysningene i registeret.
Ditt navn og din adresse finnes ikke i registret. I stedet er fødselsnummeret ditt
erstattet med et tilfeldig nummer, slik at andre ikke skal kunne finne informasjon om
deg og din identitet.
Dersom du ønsker å vite hva som er registrert om deg, må vi be deg fylle ut
informasjonen på baksiden.
Siden registeret ikke kjenner din identitet, er det utarbeidet rutiner som sikrer at din
identitet forblir ukjent i IPLOS-registeret også om du ber om innsyn.
Skjemaet sender du til den som gir deg tjenester, eller den som har tildelt deg
tjeneste i din kommune eller bydel.
Foreldre eller verge kan kreve innsyn på vegne av den som ikke er myndig.
Brosjyren «Informasjon om helse- og omsorgstjenester i Kommunalt pasient- og
brukerregister (Fra IPLOS til KPR)» (IS-1441) gir deg mer informasjon om IPLOS. Den
får du fra kommunen.
Du kan lese mer om din rett til innsyn i IPLOS-forskriften og helseregisterloven. Disse
finner du på www.lovdata.no Har du spørsmål, kan du henvende deg til
Helsedirektoratet, Avdeling helseregistre, tlf. 810 20 050 eller til iplos@helsedir.no

Innsyn i IPLOS-registeret

DETTE SKJEMAET SENDES/LEVERES TIL DIN KOMMUNE / BYDEL
MOTTAKEREN I KOMMUNEN / BYDELEN SKAL VÆRE DEN SOM HAR TILDELT DEG
TJENESTE ELLER SOM YTER TJENESTER

INNSYN
I
IPLOS-REGISTERET

Jeg ber med dette om innsyn i de opplysningene som måtte være registrert om meg i IPLOSregisteret.

NAVN:

FØDSELSNUMMER:

ADRESSE:

POSTNUMMER:

POSTSTED:

Sted, dato

Underskrift

Innsyn i IPLOS-registeret

