Helsedirektoratets vedtak om utlevering av koblede data og
individdata fra IPLOS-registeret
Helsedirektoratet har innvilget konsesjonspliktige data fra IPLOS-registeret til følgende prosjekter:
(K=kobling med andre registre, I=utlevering kun fra IPLOS)
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(K) NTNU Gjøvik (2018)
o Cross Care Old/Tjenester i kommunehelsetjenesten etter utskriving fra sykehus
(I) Statistisk sentralbyrå, Forskningsavdelingen (2018)
o The quality and effectiveness of municipal care for the elderly and disabled in Norway
(I) NTNU Gjøvik (2017)
o Cross Care Old/Samhandling i kommunehelsetjenesten
(K) Statistisk sentralbyrå, Forskningsavdelingen (2017)
o Er det en sammenheng mellom pensjoneringsalder, sykelighet og dødelighet?
(I) Helsedirektoratet (2016)
o Kommunalt pasient- og brukerregister
(I) Agenda Kaupang (2016)
o Evaluering av SIO-prosjektet
(K) Universitetet i Agder (2016)
o Økonometrisk analyse av rehabiliteringstiltak
(K) Universitetet i Bergen (2016)
o Fase 1: Epidemiology of Home Death in Norway
(I) Frisch-senteret (2016)
o Resultater av samhandlingsreformen. Kvalitet og produktivitet i kommunal omsorg.
(K) Høgskolen i Bergen (2016)
o Sykelighet, funksjonsstatus, risiko for sykehusinnleggelser og mortalitet blant
personer med diabetes i hjemmesykepleie
(K) Helsedirektoratet (2015)
o Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
(K) Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (2015)
o Eldre med utviklingshemning og samarbeidsfora i kommunen
(K) Helsedirektoratet (2015)
o Finansiering og egenbetaling i pleie- og omsorgstjenesten
(K) Universitetet i Oslo, det medisinske fakultet (2015)
o Kostnader ved kreft – fokus på colorectal cancer
(K) Oslo Universitetssykehus (2015):
o Kognitiv atferdsterapi og kognitiv trening i arbeidsrehabilitering for personer
(I) Høyskolen i Gjøvik, Senter for omsorgsforskning (2014):
o Evaluering av Omsorgsplan 2015
(I) FAFO Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning (2014):
o Hva kjennetegner kommuner som driver både effektive og gode omsorgstjenester?
PROBA samfunnsanalyse (2014, søker trakk søknad etter vedtak):
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Brukerstyrt personlig assistanse: Utredning/analyse av innhold, omfang og effekt av
ordningen
(I) Universitetet i Agder (2013):
o Omsorg for de trengende - etterspørsel etter og tildeling av tjenester
(K) Høyskolen i Gjøvik (2013):
o Overganger fra sykehus til kommunale helse- og omsorgstjenester – delundersøkelse
om pasientflyt
(K) Universitetet i Oslo, institutt for helseledelse og helseøkonomi (2012):
o The impact of economic incentives on the composition of long-term care services
(I) Universitetet i Oslo, det medisinske fakultet (2012):
o Evaluering av Samhandlingsreformen og Omsorgsplan 2015. Kommunal variasjon i
tildeling av pleie- og omsorgstjenester
(K) Universitetet i Bergen, Rokkan-senteret (2012):
o Betydningen av sosioøkonomiske faktorer for tilbud og bruk av kommunale
omsorgstjenester
(K) Helsedirektoratet (?):
o Kommunal medfinansiering/samhandlingsreformen

