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Informasjon om innsending av data fra helse- og omsorgstjenesten (IPLOS) til Kommunalt
pasient- og brukerregister (KPR) for 2021
Rapporteringsfrister
•
•
•
•

Rapporteringsfrist er 15.januar 2022.
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 og innen 10
februar for å komme med i foreløpig KOSTRA-publisering 15 mars.
Absolutt siste frist for innsending av korrigerte data etter foreløpig KOSTRA-publisering er
26 mars.

Hva bør dere tenke på før innsending?
•
•
•

EPJ bør være oppdatert til siste versjon
Testbrukere ("Donald Duck") 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 Riktig organisasjonsnummer knyttet til tjenesten.

For gjeldende rapporteringsrutiner sjekk veileder. For gjeldende krav til rapportering les
kravspesifikasjon.
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Innsendingsmåte
Meldingen skal sendes kryptert i Norsk helsenett. Krav og standarder for innrapportering vil dere finne
på våre nettsider
o
o
o
o

Helse- og omsorgsdata (IPLOS) skal rapporteres via AMQP-protokoll
Adressering HER-id: 134197
EDI-adresse: kpr@edi.nhn.no
Ved spørsmål om teknisk spesifikasjon og oppsett, ta kontakt med registertjenesten hos
NHN med adresse: registervakt@kundesenter.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
ditt system.
Hva skal du gjøre ved problemer med innsending?
Meld fra straks det er problemer med innsending. Dette gjelder spesielt etter at første frist er
gått ut.
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
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Tove Brekken e.f.
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