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SSB har nylig publisert notatet 
«Kvalitet i IPLOS-registeret»

Veileder for registrering av IPLOS-data i kommunen blir 
fortløpende oppdatert. Dersom noe er uklart  meld fra til  
IPLOS@helsedir.no

© Yvonne Solberg /Helsedirektoratet
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Tusen takk for stor deltakelse gode innspill og diskusjoner på årets temadager arrangert i 
samarbeid med FM. Det er nyttige innspill som vi tar med videre. Fortsett gjerne å gi oss 
innspill på telefon eller epost. Presentasjonene fra dagene er tilgjengelig på fylkesmannen sine 
nettsider.

Oppsummering av endringer i 2019, presentert på temadager
Ny rapportering:
• Er det samlede tilbudet å anse som et heldøgnstjenestetilbud? Ja- Nei
• Venteliste på langtidsopphold eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgnstjenester: satt på venteliste ja - nei
• 2 nye koder Velferdsteknologi: Digitalt tilsyn, elektronisk medisineringsstøtte
• 2 nye bistand-/funksjonsvariable «Initiativevne» og «Opplevd trygghet»

Endring  i rapporteringen:
• Rapportering av legemiddelgjennomgang obligatorisk kun for personer på langtidsopphold 

ja – nei
• Vurdere risiko for underernæring Ikke relevant utgår – kun  ja og nei
• Individuell plan (IP) – nytt kodeverk: ja virksomplan, nei IP er ikke utarbeidet, nei ønsker 
ikke IP, nei oppfyller ikke retten til IP
• Koordinator – nytt kodeverk: ja oppnevnt koordinator, nei koordinator er ikke oppnevnt, nei 
ønsker ikke koordinator, nei oppfyller ikke retten til koordinator

• Ny innretning av rapportering av rehabilitering og habilitering utenfor institusjon og 
velferdsteknologi. 

IPLOS temadager 2018

Innsending av 2018 data i perioden 2 – 15 januar 2019

Nytt register for helse- og omsorgstjenestene i kommunene
Stortinget vedtok etablering av et Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) i 2016. Med etablering 
av KPR opphører rapportering av omsorgstjenestedata til IPLOS-registeret, som driftes av SSB. 
Kommunene skal fremover sende IPLOS-data til KPR i Helsedirektoratet. Rapporteringsperioden er 2-15 
januar 2019. Husk at denne innsendingen krever oppgraderinger av programvare i EPJ (Gerica, Profil og 
Cos Doc).Les mer om pilot-innsending og ordinær innsending her. 

https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/kvalitet-i-iplos-registeret-2017
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-for-registrering-av-iplos-data-i-kommunen
mailto:IPLOS@helsedir.no
https://helsedirektoratet.no/kommunalt-pasient-og-brukerregister
https://helsedirektoratet.no/kommunalt-pasient-og-brukerregister/rapportere-data-til-kpr


Kontaktinformasjon

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

IPLOS-teamet i Helsedirektoratet:

Mette Odden Grimeland

Eirik Jønsberg

Yvonne Solberg

Endring i innsynsrutinene

Det er ny adresse ved innsynsbegjæringer til IPLOS-
registeret:
Helsedirektoratet, Postboks 4855, Nydalen, 0422 Oslo 

Ett nytt punkt i rutinebeskrivelsen til kommunene:

«c) Det sendes deretter en e-post fra kommunen til 
iplos@helsedir.no med følgende tekst: "Det er i dag 
postlagt en innsynsbegjæring fra ……… kommune".»

Les mer her
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Statistikk fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er tilgjengelig på 
helsedirektoratet sine hjemmesider

I KPR finnes per nå data for blant annet fastleger og legevakt. Se statistikken her. Statistikken gir informasjon 
om pasienter og aktivitet hos fastlege og legevakt. Det er mulig å se tall for en eller flere kommuner, 
og sammenligne med andre kommuner eller landet.

Statistikk fra KPR er nå også gjort tilgjengelig med private fysioterapeuter med kommunal avtale. Nye tall viser 
at 73 pasienter per 1000 innbyggere har vært i kontakt med private fysioterapeuter med kommunal avtale de 
første åtte måneder i 2018.

Nytt i løsningen, se her:
• Statistikk fra private fysioterapeuter med kommunal avtale 
• Tall for perioden juli – desember 2016
• Tall for 2018

Visninger har også antall pasienter og kontakter for fastlege og legevakt med muligheter for å velge for 
eksempel aldersgrupper, kjønn og diagnoser og sammenligne tall for ulike kommuner. Videre kan du se på 
statistikk for utvalgte områder, blant annet diabetes, overvekt og fedme, KOLS og demens. I databanken kan du 
lage egne tabeller og eksportere til Excel.

Statistikken for en gitt måned publiseres en måned i etterkant. Fra neste år vil IPLOS – data sendes til KPR, og 
data vil bli tilgjengelig på tilsvarende måte tilpasset omsorgstjenestene. Les mer om KPR her.

Utviklingsarbeid

Bruk av funksjonsvariablene for å gi et godt bilde av ressursbehov osv. blant annet evaluering av samlemål.

mailto:iplos@helsedir.no
http://www.helsedirektoratet.no/iplos
https://helsedirektoratet.no/kommunalt-pasient-og-brukerregister
mailto:iplos@helsedir.no
https://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/innsyn-i-egne-opplysninger-i-iplos-registeret
https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/dbb59004-5ca1-4b16-a734-f16b88d269f7?e=false&vo=viewonly
https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/statistikk-fra-kommunalt-pasient-og-brukerregister-kpr
https://helsedirektoratet.no/kommunalt-pasient-og-brukerregister

