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FHI har fått utlevert data fra KPR. De gir tilbakemelding om at data de har fått utlevert er av god 
datakvalitet og har potensiale til å redde liv. 
Dataene er brukt til å identifisere risikogrupper og predikere alvorlige forløp. 
Data fra KPR skal brukes til grunnlagsdata for å følge opp sesonginfluensa, se effekt av vaksinen og 
som  sammenligningsgrunnlag globalt.

• Rapport kommunal helse og omsorgstjenester 2019
• Kostra – SSB
• Nasjonale kvalitetsindikatorer
• Veileder for registrering
• Tilbakemeldingsvisning til kommunene
• Informasjon om rapportering
• Nøkkeltall for KPR

Vi jobber med forbedring og tilgjengeliggjøring av statistikk fra 
registeret. Har du meninger eller tanker/forslag til nyttig 
statistikk gi oss gjerne tilbakemelding: iplos@helsedir.no

Folkehelseinstituttet bruker KPR-IPLOS data til oppfølging av Covid-19 

Kommunene rapporterer mye og via flere kanaler om tjenester på psykisk helse og rus feltet. Det 
rapporteres til KPR – helsetjenester, praktisk bistand osv. via KOSTRA-skjema, BrukerPlan og IS 24/8. 
Til tross for all rapportering har både kommunene og statlige myndigheter lite tilgjengelig 
styringsinformasjon for å kunne følge med på tjenestene og utvikle den etter behov. Det ønsker 
Helsedirektoratet å gjøre noe med. Vi jobber med hvordan rapporteringen kan forenkles og forbedres 
for å gi bedre kunnskap og også hvordan tilgjengelige data kan formidles bedre ut til kommunene. 

Det finnes allerede mye registerdata som vi kan nyttiggjøre oss bedre ved kopling av data. Ved bruk av 
organisasjonsnummer, næringskoder og diagnoser er det mulig å definere noe psykisk helse og rus-
tjenester fra KPR. For å få bedre kunnskap om dette feltet skal registerdata fra Norsk 
pasientregister(NPR), fastlegene og KPR-IPLOS koples. Resultatet fra dette arbeidet gir forhåpentlig et 
bedre grunnlag for blant annet å se på å se forløp og bruke diagnoseopplysninger fra fastlege og NPR i 
analysene.

Vi ønsker også tilbakemeldinger fra dere i kommunene på behov for data og hva dere tenker er nyttig 
styringsinformasjon. Ta kontakt, send oss gjerne en epost til iplos@helsedir.no.

Rapportering for psykisk helse og rus i kommunen
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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#:~:text=364%20666%20personer%20mottok%20kommunale,omsorgstjenester%20i%20l%C3%B8pet%20av%202019.&text=6%2C8%20prosent%20av%20befolkningen%20mottok%20kommunale%20helse%2D%20og%20omsorgstjenester,%2C8%20prosent%20av%20befolkningen
https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/registrering-av-iplos-data-i-kommunen
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/rapportere-data-til-kpr
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/helse-omsorgstjenester-i-KPR
mailto:iplos@helsedir.no
mailto:iplos@helsedir.no


Helsedirektoratets nettsider:
• 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

I planlegging av ny e-læring  gjorde vi en kartlegging i noen kommuner for å finne ut «hvor skoen 
trykker». Resultatet fra kartleggingen var tydelig og vi startet med en modul om vurdering av funksjon 
som er publisert. Nå har vi ferdigstilt en liten «snutt» om KPR generelt, som straks publiseres. En 
modul om nytteverdi og bruk av data i planlegging og styring er under utvikling og vil ferdigstilles i 
løpet av året.
E-læringskursene som er publisert og som etter hvert kommer finner du her

Videreutvikling av e-læring

Oppdatert informasjon om automatiske uttrekk av løpende data fra 

kommunene 

Det er store behov for «ferskere data» fra kommunene til mange formål og Helsedirektoratet har 
fått i oppdrag om å fremskaffe data fra kommunene oftere. 
For å styrke overvåkingen og oppfølging og bistand til kommunene i forbindelse med Covid-19 
trenger FHI løpende oversikt over tjenestemottakere på institusjon. 
Det er igangsatt et forarbeidet til en pilot i samarbeid med leverandører og noen kommuner. Dette 
er første skritt på veien for å realisere behovet for løpende data. Det starter med et lite datasett 
bestående av fem tjenestetyper som skal innhentes på en ny måte. Det gjelder langtidsopphold og 
de tidsbegrensede oppholdene i institusjon og bolig som kommunen disponerer til helse- og 
omsorgsformål.

To av leverandørene er godt i gang med utviklingen av løsning for automatiske uttrekk av løpende 
data til KPR. Les mer her.

Resultatet av piloten er at løsningen skal breddes ut til alle kommunene i løpet av 2021. For 
oppdatert informasjon, følg med på leverandørenes hjemmesider. 
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For å følge opp kommunene er FHI avhengig av at sykehjem kan identifiseres via 
organisasjonsnummeret som rapporteres til KPR. FHI ber alle kommunene sjekke om de har 
rapportert sykehjemmets riktige organisasjonsnummer. Kommunens, tildelingskontorets ol. gjør at 
FHI ikke kan finne riktig sykehjem.

Webinar til høsten

Det planlegges et webinar i september/oktober, der tema blant annet vil være ny 
rapporteringsmetode.
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