
IPLOS – Nyhetsbrev desember 2020

Publiseringer

Husk før innsending: 
• Fagsystemet bør være oppdatert.
• Testbrukere må ikke rapporteres (se egen sak under).
• Det skal kun sendes en fil for rapporteringsåret (uttrekket skal alltid tas for perioden fra 1.1.2019 

– 31.12.2019). 
• Les mer her

© Thomas Tveit Rosenlund (foto)

Innsending januar 2021

Ny e-læring

• Kommunene har tilgang til å se og vurdere innsendte data i en visning.
• Rapporteringsfrist er 15.januar 2021.
• Oppdages det 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. 

Finnes det hindringer dere kjenner til nå eller oppdager  i forbindelse med innsending, må dette 
meldes til oss umiddelbart.

Den eksisterende e-læringen har blitt gammel og utdatert og vil om ikke lenge fjernes fra nettsiden. 
Når vi startet opp planlegging av ny e-læring  gjorde vi en kartlegging i noen kommuner for å finne ut 
«hvor skoen trykker». Kartleggingen viste at det var størst behov for e-læring om 
funksjonsvurderingen,  så vi startet med en ny modul om vurdering av funksjon. 
E-læringen finner du i sin helhet her

E-læringen er også mulig å finne som små animerte filmer i veilederen under hver funksjonsvariabel. 
I 2021 kommer det også en ny e-læring om nytteverdi og bruk av data til planlegging og styring.

Rapport kommunal helse og 
omsorgstjenester 2019

https://www.helsedirektoratet.no/tema/statistikk-registre-og-rapporter/helsedata-og-helseregistre/kommunalt-pasient-og-brukerregister-kpr/rapportere-data-til-kpr
https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/a86f4ac0-44a2-4277-8a68-799c5dd4430e?e=false&vo=viewonly
https://www.helsedirektoratet.no/tema/statistikk-registre-og-rapporter/helsedata-og-helseregistre/kommunalt-pasient-og-brukerregister-kpr/registrere-omsorgsdata#kursvurderingavfunksjontilkpriplos
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/kommunale-helse-og-omsorgstjenester-2019/Kommunale%20helse-%20og%20omsorgstjenester%202019.pdf/_/attachment/inline/47dc922a-6df8-499c-ac22-75895392f211:7392130011de41d3d199d1c16bb34b1bc7d9b22e/Kommunale%20helse-%20og%20omsorgstjenester%202019.pdf


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

KPR/IPLOS-teamet i Helsedirektoratet:
• Mette Odden Grimeland
• Eirik Jønsberg
• Yvonne Solberg
• Iryna Antonova
E-post: iplos@helsedir.no

Vi takker hver især for godt samarbeid, 

spørsmål og gode innspill i 2020 som  fører 

til stadig  forbedringer av registerdata!

Situasjonen vi  alle er i krever at vi 

samarbeider på helt nye måter og utvikler 

oss videre sammen.

Ønsker dere alle en riktig GOD JUL !!

Ved spørsmål om innsending 
kontakt:
• Mette.Ertsgaard@helsedir.no
• Karl.tore.dahlstrom@helsedir.no

Avholdt webinar 30  november 2020
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Som en erstatning for årets planlagte temadager 
ble det 30 november avholdt et webinar. Bildet ved 
siden av viser hvor deltagerne kom fra.
Webinaret bød på innlegg om blant annet: 
Nytteverdi og bruk av innrapporterte data, 
rapportering av velferdsteknologi og, rehabilitering 
og habilitering og introduksjon av ny e-læring for 
vurdering av funksjon.

Det var mange som så webinaret  direkte, hvis du 
ikke hadde anledning kan du se det her

På webinaret stilte vi spørsmålet: -hva ønsker  
du å lære mer om, og fikk følgende resultat:

Vi vil gjerne ha mer konkrete spørsmål og 
tilbakemeldinger om disse temaene til 
iplos@helsedir.no
I 2021 vil vi ta tak i konkrete spørsmål og 
områder med nyhetsbrev og muligens 
filmer/webinarer.
Når det gjelder velferdsteknologi er det en 
aktuell film her. 
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