IPLOS – Nyhetsbrev desember 2019
Innsending januar 2020
• Rapporteringsfrist er 15.januar 2020.
• Kommunene har tilgang til å se og vurdere innsendte data i en
visning.
• Frist for ny korrigert innsending er 1.mars.
Finnes det hindringer dere kjenner til nå eller oppdager i
forbindelse med innsending, må dette meldes til oss
umiddelbart.
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Husk før innsending:
•
Testbrukere må ikke rapporteres (se egen sak under)
•
Det skal rapporteres for kommunen som den var i 2019 – altså ikke nye kommuner fra 1.1.2020
•
Det skal kun sendes en fil for rapporteringsåret (uttrekket skal alltid tas for perioden fra 1.1.2019
– 31.12.2019).
•
Les mer her

Innsending januar 2020
Fagsystemet bør være oppdatert.
Dersom kommunen ikke får oppgradert sin EPJ i henhold til siste versjon innen frist for rapportering 15
januar 2020, må kommunen sende inn data for 2019 på fjorårets format.
2019 meldingen inneholder noen nye variabler og endring på noen koder. Fint om dere starter
innregistrering så fort dere får oppgradert til den siste versjon, slik at data fra 2020 blir mest mulig
komplett ved neste innsending.

Testdata skal ikke rapporteres til helseregistrene
I flere tilfeller har Helsedirektoratet mottatt data som er benyttet til test
og utprøving i helsetjenesten.
Konsekvensen er blant annet at registrene:
• mottar og lagrer feil informasjon som rapporteres videre til for
eksempel kjernejournal, pasientreiser og forskningsprosjekter
Både rapporteringsenhetene og Helsedirektoratet påføres mye ekstra
arbeid og kostnader med å rydde opp i feil knyttet til dette.
Les informasjonsbrev om saken som ble sendt ut i nov.19
© Sidsel Nordhagen (foto)

Til kommuner som skal slå seg sammen i 2020
Vi er gjort kjent med fra noen kommuner om at gamle edi adresser blir fjernet og deaktivert når ny
kommune etableres. Dette er et hinder for å kunne kvalitetssikre innsending, rette opp og sende inn
data på nytt fra gammel kommune.
Det åpnes nå for å sende testinnsending i desember for å kunne vurdere eventuelle rettelser i
tilbakemeldingsvisningen. For at innsendingene skal komme i tilbakemeldingsvisningen må begge disse
punktene følges:
• Dato for uttrekk må være satt til 1.1.2019 – 31.12.2019
• Benytt HER-id: 134197 EDI-adresse: kpr@edi.nhn.no (altså ikke test-adresse)
Merk: Dere må selv vurdere konsekvensene av at 2019 ikke er ferdig når dere tester, og vurdere om
antall brukere er på forventet nivå med dette tatt i betraktning.

Beregning av samlemål
Det har kommet spørsmål om hvordan samlemålet beregnes og om de nye variablene er inkludert.
Hvordan dagens delmål og samlemål er beregnet er blant annet beskrevet : her på side 10, 46 og 47 og
her
Samlemålet inkluderer ikke de nyeste funksjonsvariablene (ivareta egen økonomi, opplevelse av
trygghet og initiativevne). I 2021 vil det være et datagrunnlag på variablene som gjør det mulig å foreta
analyser for å innlemme også disse i samlemålet.

Oppdateringer i veileder for registrering
Etter hvert som vi mottar spørsmål om de nye variablene kan det være behov for justeringer eller mer utdypende
beskrivelser . Det vil si veilederen oppdateres fortløpende.

Vi takker hver især for godt samarbeid,
spørsmål og gode innspill i 2019 som
fører til stadig forbedringer av
registerdata!
Ønsker dere alle en riktig GOD JUL !!

IPLOS-teamet i Helsedirektoratet:
• Mette Odden Grimeland
• Eirik Jønsberg
• Yvonne Solberg
• Iryna Antonova
E-post: iplos@helsedir.no
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Ved spørsmål om innsending kontakt:
• Mette.Ertsgaard@helsedir.no
• Karl.tore.dahlstrom@helsedir.no

Helsedirektoratets nettsider:
• www.helsedirektoratet.no/iplos
• https://helsedirektoratet.no/kommunalt-pasient-ogbrukerregister

