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Nyheter og publiseringer

Besøk statistikken og se på tall for Norge, 

fylker, kommuner og bydeler i Oslo: 
Helse- og omsorgstjenester i KPR -
Helsedirektoratet

Publisert statistikk fra 2021
Nasjonale kvalitetsindikatorer
Statistikkbanken SSB KOSTRA

Årsaker til kostnadsvekst i kommunale pleie- og omsorgstjenester
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Webinaret i 2020 fikk gode tilbakemeldinger og derfor gjentar vi det samme i år.

Innspill til tema?
• Det er bare dere som kjenner til hvor «skoen trykker» vi oppfordrer dere til å komme med 

innspill til tema (stor og smått). Webinarene skal brukes som et supplement til e-læringen.
• Ulike problemstillinger – utfordringer – uklarheter ol som vi kan ta inn i presentasjonene
• Innspill sendes til iplos@helsedir.no senest innen 2 oktober 2022.
Vi ønsker bilder som skal gå over skjermen som en vignett på webinaret. Har dere lyst til å sende 
oss en selfie med gode kollegaer? Vil kun bli brukt til webinaret.

Webinaret streames direkte via lenke, det vil komme oppdatert informasjon om webinaret i god 
tid før påmeldingsfristen. Alle innlegg bli tatt opp og underlaget vil deles, slik at det vil være mulig 

å få med seg mye av innholdet i ettertid..

Webinar KPR – helse og omsorg 1 november kl. 12:00 – 14:00

Tall om helse- og omsorgstjenester i KPR er publisert

Statistikkvisningen med årsdata om helse- og 
omsorgstjenester er oppdatert med tall for 2021:

• Nesten 380 000 personer mottok kommunale 
helse- og omsorgstjenester, som er 7 prosent 
av befolkningen

• Bortimot 90 000 av de som mottok tjenester 
hadde omfattende tjenestebehov

• Rundt 277 000 av tjenestemottakerne er 50 år 
eller eldre. 58% er kvinner 

• Tjenester til hjemmeboende var den største 
tjenestegruppen og hadde omtrent 320 000 
tjenestemottakere

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/helse-omsorgstjenester-i-KPR
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/helse-omsorgstjenester-i-KPR
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/helse-omsorgstjenester-i-KPR
https://www.ssb.no/helse/helsetjenester/statistikk/sjukeheimar-heimetenester-og-andre-omsorgstenester
https://nforsk.brage.unit.no/nforsk-xmlui/bitstream/handle/11250/2834184/NF-rappport%2b10_2021%2b131221.pdf?sequence=2&isAllowed=y
mailto:iplos@helsedir.no


Helsedirektoratets 
nettsider:
• https://helsedirektoratet.

no/kommunalt-pasient-
og-brukerregister

• www.helsedirektoratet.n
o/iplos

KPR – helse og omsorgsteamet i 
Helsedirektoratet:
• Mette Odden Grimeland
• Eirik Jønsberg
• Yvonne Solberg
• Iryna Antonova
E-post: iplos@helsedir.no

Pilot for automatisk innsending av registerdata - pågår

• Pilot for tjenestene langtidsopphold, tidsbegrensede opphold og tildelt bolig pågår fortsatt og vil 
fortsette utover høsten. Det tar tid, men det er viktig å teste at dette blir riktig for kommunene 
ved innsending. Det er godt samarbeid mellom pilotkommuner, leverandører og 
Helsedirektoratet med ukentlige møter. Det er de samme pilotkommunene som er i gang.

• Følg med på fremdrift hos leverandørene og oppdatert informasjon på våre nettsider.

Fordelen på sikt for kommunene vil være:
• Innrapporteringen vil skje automatisk fortløpende direkte fra EPJ 
• Slutt på innsending årlig

Alle kommuner skal sende inn årsdata som vanlig også i januar 2023. Følg med på leverandørenes 
nettsider for behov for oppgraderinger.

Risiko for underernæring – ny nasjonalfaglig retningslinje – ingen endring i 

rapportering

Beskrivelser i veileder  for registrering er endret  i tråd med revidert retningslinje.

Hva er nytt?

• Helsedirektoratet anbefaler ett verktøy for å vurdere risiko for underernæring: Verktøyet heter 

Malnutrition Screeening Tool (MST). Det er i praksis to enkle spørsmål, som helsepersonell 

vurderer svaret på. Les her

• I henhold til Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring skal 

pasienter vurderes for risiko for underernæring ved innleggelse i helse- og omsorgsinstitusjon, 

ved oppstart av helse- og omsorgstjenester, og deretter etter en gitt frekvens, eller etter et annet 

faglig begrunnet individuelt opplegg. Mer detaljer finner du her

• MST Ikke validert for alle grupper (personer under 18 år, gravide og ammende, personer i livets 

sluttfase). Det anbefales allikevel individuelle risikovurderinger ut fra helsetilstanden for å sikre 

faglig forsvarlighet. Les her. 

Funksjonsvurdering av barn

Funksjonsvurderingen har stor verdi og er en viktig brikke til kunnskap. Det er fokus på yngre 
tjenestemottakere, familier og belastning på pårørende. Det er viktig å synliggjøre behovene med 
riktig funksjonsvurdering. 
Funksjonsvurderingen skal få frem barnets ressurser og begrensninger. Når barnets funksjon avviker 
fra forventet aldersadekvat utvikling skal det gjenspeiles i funksjonsvurderingen. Skår 1 brukes 
dersom funksjonen er som forventet i forhold til alder. Skår 2-5 vil synliggjøre at barnets funksjon er 
årsak til f.eks. behov for bistand utover det som er forventet. Les mer her.
Enkelte kommuner har en høy andel uoppgitt på funksjonsvurderingene for barn. Det gir ikke 
grunnlag for gruppering etter funksjonsnivå og kommer ikke med i statistikken, som igjen vil gi et feil 
bilde av behovene i kommunen. Se mer her.
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