KPR/ IPLOS – Nyhetsbrev juni 2020
Publiseringer
• KPR-IPLOS data fra 2019 er publisert her
• KOSTRA - endelige tall er publisert .
• Nasjonale kvalitetsindikatorer med tall fra KPR-IPLOS
publiseres 25.juni
• Rapport Variasjon i kvalitet i omsorgstjenestene
• Artikkel: «Fire av fem eldre som dør, mottar
omsorgstjenester i kommunen»
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Erfaring fra innsendingen av 2019 data (januar 2020)
• Rapporteringsfrist var 15.januar 2020. Frist for ny korrigert innsending var satt til 1.mars.
• Kommunene har tilgang til å se og vurdere innsendte data i en visning.
• Mange kommuner strevde i år med innsendingen – takk for innsatsen!!!

Rapportering til KPR for 2019 er påvirket av flere overganger:
• Kommunesammenslåing
• Endring i rapporteringskravene
• Feil knyttet til rapportering av velferdsteknologi (se spesielt rapportering av t-alarm)
Les mer om dette her

Registrering av nye variabler
Det gjøres ingen endringer i rapportering av 2020 data, men 2019-rapporteringen inneholdt noen nye
variabler og endring på noen koder.
Sjekk 2019 tallene deres i denne visningen Rett opp hvis dere oppdager mangler/feil for å sikre at alt er
på plass, sånn at data fra 2020 blir mest mulig komplett ved neste innsending.
Det gjelder:
• Rehabilitering og habilitering utenfor institusjon - flere kommuner manglet rapportering for 2019
• Rapportering av om det samlede tilbudet er å anse som heldøgnstjenestetilbud
• 2 nye funksjonsvariabler: Initiativevne og opplevelse av trygghet
• Nye koder på individuell plan og koordinator
• Rapportering av bolig - flere kommuner manglet rapportering for 2019
• Velferdsteknologi (trygghetsalarm, lokaliseringsteknologi, elektronisk medisineringsstøtte, digitalt
tilsyn) - flere kommuner manglet rapportering for 2019
• Venteliste på langtidsplass eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester (se også
skissen på vedlegget for hvordan dette skal registreres)
For gjeldende rapporteringsrutiner sjekk veileder. For gjeldende krav til rapportering les kravspesifikasjon.

Ny e-læring på funksjonsvariablene
Ny e-læring for funksjonsvariablene er planlagt ferdig til nyttår. I denne omgang er det planlagt kun
for funksjonsvariablene. Vi håper at vi kan gjøre forbedringer i resten av e-læringen også. Gi oss
gjerne innspill til hva som kan være nyttig.
Her finner dere e-læringen slik den er i dag uten de ønskede forbedringene.

Pandemi medfører nye behov og endringer i aktivitet
Utløser nye behov
Pandemisituasjonen har vist at det er et stort behov for «ferske» data. Det har vært mange
henvendelser til Helsedirektoratet om behov for tall for å følge med på eksempelvis:
• endring i tjenestene (som tjenester satt på pause/midlertidig stopp)
• nye tjenestemottakere med Covid 19 diagnoser
• behov for rehabilitering etter gjennomgått sykdom
• smittesituasjon på sykehjemmene
En ekstra innsending for første halvår 2020 ble utredet, men dette ville ikke fange opp f.eks. midlertidig
stopp av tjenester og vi iverksetter derfor ikke dette nå. Hvis det kommer behov for data som en ekstra
rapportering kan avhjelpe, må dette vurderes på nytt.
KPR-IPLOS - Temadager blir til ett webinar høsten 2020 (oktober/november)
• Etter opprinnelig plan var det i år tid for en ny runde med temadager i samarbeid med
Fylkesmannen.
• Temadagene krever planlegging, mye er annerledes og mange er satt på andre oppgaver i
forbindelse med pandemien. Det er dessverre usikkerhet hvor lenge dette kan vare eller på hvilken
måte vi kan være sammen utover i året. Det ble derfor besluttet å ha et webinar som et alternativ.
• Vi vil over sommeren komme tilbake med tidspunkt og program.

Hyppigere innsending av data
Vi jobber med et nytt meldingsformat som vil gjøre det enklere med hyppigere innsendinger til KPR
• Målet er å få tilrettelagt for automatiserte innsendinger fra 2022.
• Dette vil dere få mer informasjon om på webinaret til høsten.

GOD SOMMER!!

Etter en veldig annerledes og krevende vinter og vår, ønsker vi hver især en
riktig god sommer!!

KPR-IPLOS-team i Helsedirektoratet:
• Mette Odden Grimeland
• Eirik Jønsberg
• Yvonne Solberg
• Iryna Antonova
E-post: iplos@helsedir.no
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Helsedirektoratets nettsider:
• www.helsedirektoratet.no/iplos
• https://helsedirektoratet.no/kommun
alt-pasient-og-brukerregister

Vedlegg til nyhetsbrev:
Avklaringer om vedtak om langtidsplass og vedtak om venteliste
Søkere som MÅ ha
langtidsplass umiddelbart (Gruppe A)

Søkere som skal ha langtidsplass, men
kan vente på ledig plass (Gruppe B)

-

-

-

Vedtak skal innvilges med dato.
De skal IKKE settes på venteliste (da
de skal ha plass umiddelbart).
Ventetid skal IKKE forekomme, men
hvis det gjør det:

Beregning av ventetid (jf. dagens NKI):
Dato for vedtak innvilget
- Dato for iverksetting
=Iverksettingstid

Vedtak skal avslås med dato.
De skal settes på venteliste.
Når de får plass skal vedtaket innvilges
med dato (datoen vil da i prinsippet
være lik iverksettingsdato)

Beregning av ventetid (ny beregning fra i
dag):
Dato for satt på venteliste
- Dato for tatt av venteliste (og fått plass)
=Iverksettingstid

Utfordringer:

Utfordringer:

Fordrer at kommunene følger korrekt
registreringspraksis. Det er presisert slik i
veilederen for registering i IPLOS*:

Fordrer at kommunene følger korrekt
registreringspraksis. Hvis vedtak innvilges for
personer i gruppe B vil de ikke kunne skilles fra
gruppe A.

*

Konklusjon:
Data på dette vil først foreligge for 2020, det vil si etter innrapporteringen i 2021. En gjennomgang og
vurdering av datakvaliteten må gjøres før det besluttes om og hvordan dataene kan benyttes til en eller
flere nasjonale kvalitetsindikatorer.

