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Rapportering til Kommunalt pasient- og brukerregister fra helse og omsorg for 2022 

Helsedirektoratet ved Avdeling helseregistre minner om rapportering av data fra helse og 
omsorg til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022. 
 
Rapporteringsfrister 

• Rapporteringsfrist er 15.januar 2023. 
• Kommunene vil få tilgang til å se og vurdere innsendte data i denne visningen som 

oppdateres daglig. Dato for innsending vil vises i visningen. 
• Hvis det oppdages feil må det korrigeres og sendes på nytt så fort som mulig.  

 
 

Hva bør dere sjekke før innrapportering? 

• Testbrukere skal ikke være med i innsendingen 
• Sjekk at opplysningene under er registrert på en riktig måte, slik at det blir med i 

innrapportering til registeret: 
o Velferdsteknologi (trygghetsalarm, lokaliseringsteknologi, elektronisk 

medisineringsstøtte, digitalt tilsyn).  
o Rehabilitering og habilitering utenfor institusjon.  
o Rapportering av bolig  og benytte kode 29 – (kode 12 og 13 er utgått). 
o Sørge for at "mapping" mellom lokale tjenestetyper og tjenester som skal 

rapporteres til KPR er riktig.  
o Riktig organisasjonsnummer knyttet til tjenesten. 

 
For gjeldende rapporteringsrutiner se veileder for registering. For gjeldende krav til 
rapportering les kravspesifikasjon. Dette finner dere på www.helsedir.no 
 
 
Innsendingsmåte – tekniske krav 

Meldingen skal sendes kryptert i Norsk helsenett. Krav og standarder for innrapportering vil dere finne 
på våre nettsider / www.helsedir.no 

Landets kommuner 
 
   

Deres ref.:    
Vår ref.: 22/48420-1 
Saksbehandler: Mette Odden Grimeland 
Dato: 19.10.2022 
  
    

https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/e124ce26-5116-4135-92f7-49fc7ca2db3a?e=false&vo=viewonly
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/registrering-av-iplos-data-i-kommunen/rapportering-av-velferdsteknologi
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/registrering-av-iplos-data-i-kommunen/rapportering-av-rehabilitering-og-habilitering-utenfor-institusjon
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/registrering-av-iplos-data-i-kommunen/boligopplysninger-beboer-har-inngatt-husleiekontrakt-og-betaler-husleie
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/registrering-av-iplos-data-i-kommunen
https://www.helsedirektoratet.no/tema/statistikk-registre-og-rapporter/helsedata-og-helseregistre/kommunalt-pasient-og-brukerregister-kpr/rapportere-data-til-kpr/IPLOS_funkspes_3-7-1.pdf/_/attachment/inline/6335bb66-d16e-41ae-8f9c-e652afba71c0:3074904e5f429f28f2ee47a937cd1111732abd10/IPLOS_funkspes_3-7-1.pdf
http://www.helsedir.no/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/statistikk-registre-og-rapporter/helsedata-og-helseregistre/kommunalt-pasient-og-brukerregister-kpr/rapportere-data-til-kpr
http://www.helsedir.no/
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Helse- og omsorgsdata skal rapporteres til KPR via AMQP-protokoll 

Norsk helsenett (NHN) har annonsert at AMQP-protokollen med gammel servicebuss som ble 
benyttet ved innsending foregående år avsluttes per 15. januar 2023. Etter 15. januar er det 
ingen garanti for at denne vil fungere. EPJ- Leverandørene er gjort kjent med og er oppfordret 
til å implementere AMQP protokoll med ny tjenestebuss fra NHN. Gammel løsning vil være 
tilgjengelig i en begrenset overgangsperiode.  

 
 
Gammel tjeneste (med gammel servicebuss): 
HERId for KPR:  134197 
EDI-adresse: kpr@edi.nhn.no 
 
 
Ny tjeneste (med ny tjenestebuss): 
HERId for KPR: 122612 
EDI-adresse: kpr@edi.nhn.no 
 

Ved spørsmål om teknisk spesifikasjon og oppsett med AMQP protokollen, ta kontakt med 
registertjenesten hos NHN med adresse: registervakt@kundesenter.nhn.no 

Ta kontakt med journalsystemleverandør hvis du er usikker på hvordan dette gjøres. 

Testinnsending 

Ved behov for testinnsendinger av data har vi tilrettelagt for dette med disse adressene:  
  
            Gammel tjeneste (med gammel servicebuss): 
            HER-id for KPR Test: 131725  
            EDI-adresse: kprvalidering@edi.nhn.no  
  

Ny tjeneste (med ny tjenestebuss):  
HERId for KPR: 171479  
EDI-adresse: kprvalideringtb@edi.nhn.no  

 
Hvordan vite at innsendingen er vellykket? 

Mottatt en positiv kvittering på IPLOS-data: 
o Kvitteringen angir om innsendingen er godtatt eller ikke. Dette kan ta noe tid, 

ikke send på nytt før dette er sjekket. 
o Kontakt systemleverandør hvis dere har spørsmål om hvordan dette fungerer i 

kommunens system.  
 
Hva skal du gjøre ved problemer med innsending? 

Meld fra straks det er problemer med innsending, så tiltak kan iverksettes med en gang.  
 

mailto:kpr@edi.nhn.no
mailto:kpr@edi.nhn.no
mailto:registervakt@kundesenter.nhn.no
mailto:kprvalidering@edi.nhn.no
mailto:kprvalideringtb@edi.nhn.no
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Kontaktinformasjon 

Ta kontakt hvis dere har spørsmål. 
Tekniske spørsmål om innsending: 
Anne.C.Frilund.Mittet@helsedir.no  / karl.tore.dahlstrom@helsedir.no 
Faglige spørsmål om rapporteringen: iplos@helsedir.no   
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Tove Brekken e.f. 
seksjonssjef 

Mette Odden Grimeland 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
 
Kopi: 
Statistisk sentralbyrå 
Systemleverandører 
Kommunens oppnevnte kontaktperson 
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