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Innsending og publisering 2019

Årets innsending av data ble for første gang 
sendt til Helsedirektoratet og kommunalt 
pasient- og brukerregister (KPR). 
Helsedirektoratet overtar SSB 
sine funksjoner i mottak og tilbakemeldinger 
av IPLOS data i KPR. Mange har jobbet hardt 
for å få dette til, både innsendingsansvarlig i 
kommunene – IT leverandørene og mange 
andre.

Tusen takk til hver og en for en strålende 
innsats – vi kom i mål, om enn forsinket. 
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Ny nettside

Helsedirektoratet har fått ny 
nettside – informasjon om helsedata 
og helseregistre (veileder, brosjyre 
og resultater) finner du her 

Nytt e-læringsprogram 

Siden 2004 har e-læringsprogrammet for IPLOS vært tilgjengelig i kommunene.  Det er nå modent for utskiftning og til høsten 
skal vi utvikle nytt e-læringsprogram. For å få innsikt og finne ut hvor "skoen trykker« har vi gjennomført workshoper i 
Fredrikstad og Oppegård kommune. Både saksbehandlere, helsepersonell og ledere fra kommunene deltok. Vi fikk mange 
gode tilbakemeldinger og nyttige funn som vi kan bruke videre i arbeidet med å utvikle et nytt relevant og nyttig e-
læringsprogram for kommunesektoren.

I dag 28.06.19 er tallene for første gang 
publisert på Helsedirektoratets nettside. Her 
kan du se både nøkkeltall og sammenligne 
kommuner og bydeler.

Visningen er under utvikling og vil etter hvert 
inneholder mer informasjon. Vi mottar 
gjerne tilbakemelding på visningen. Er det 
noe dere savner?

Lenke direkte til dashboard vist her ved siden 
av.

https://www.helsedirektoratet.no/tema/statistikk-registre-og-rapporter/helsedata-og-helseregistre
https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/3c591a8e-6ee0-4273-8194-41d81da8917f?e=false&vo=viewonly
https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/e124ce26-5116-4135-92f7-49fc7ca2db3a?e=false&vo=viewonly


Utvidelse av KPR ved datafangst fra eksisterende meldinger i helsenettet –
Henvisningsmelding og Pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger)

Hvorfor
Følge pasientforløp fra henvisning til utskrivning + oppfølging 
Målet er å få innsikt i kommunikasjon, samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, tjenestetilbud og 
aktivitetsnivå.

Hvordan
Egen «KPR-ekstrakt» av meldingene. Det betyr at det sendes data fortløpende til KPR hver gang det sendes en melding, og 
uten ekstra arbeid for den som sender meldingen
Det pågår et arbeid sammen med EPJ-leverandører for å teste og utvikle.

Kontaktinformasjon

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre
E-post: iplos@helsedir.no
Helsedirektoratets nettsider
www.helsedirektoratet.no/iplos
https://helsedirektoratet.no/kommunalt-pasient-og-
brukerregister

IPLOS-teamet i Helsedirektoratet:

Mette Odden Grimeland

Eirik Jønsberg

Yvonne Solberg

Iryna Antonova

IPLOS-teamet i Helsedirektoratet har fått en ny 

medarbeider:

Iryna Antonova som kommer fra en jobb som rådgiver i 

Fredrikstad kommune, hun skal spesielt jobbe med 

statistikk, analyse, publisering av statistikk og 

datakvalitet.
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Endringer og nyheter som kommer i løpet av høsten 2019

• 2 nye funksjonsvariable:
• Opplevelse av trygghet og Initiativevne

• I Rapportering av 
legemiddelgjennomgang og vurdering av 
risiko for underernæring utgår «ikke 
relevant» som svaralternativ

• Nytt kodeverk på IP og koordinator 
(samordnet med NPR)

• 2 nye opplysninger på velferdsteknologi:
• Elektronisk medisineringsstøtte og 

Digitalt tilsyn 

• Rapportering av venteliste på langtidsopphold og 
bolig tilsvarende tilrettelagt for heldøgns helse- og 
omsorgstjenester

• Rapportering av om det samlede tilbudet til 
tjenestemottaker er å anse som et 
heldøgnstjenestetilbud

• Underkategoriene til boligrapporteringen utgår
•

• Omsorgsbolig og annen bolig slåes sammen til «bolig 
som kommunen disponerer til helse- og 
omsorgsformål»

• Endret registrering av rehabilitering

Data fra IPLOS/KPR er publisert her:
• KOSTRA i Statistikkbanken i  SSB.
• Nasjonale kvalitetsindikatorer

Ventelisteplass
Oversikt over antall personer i kommunene som står 
på venteliste til langtidsplass/plass i bolig særlig 
tilrettelagt for heldøgnstjenester.

mailto:iplos@helsedir.no
http://www.helsedirektoratet.no/iplos
https://helsedirektoratet.no/kommunalt-pasient-og-brukerregister
https://www.ssb.no/statbank/list/pleie
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk/venteliste-for-langtidsplass-pa-sykehjem

