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Nasjonale kvalitetsindikatorer 

Opptak av:
• Fagdag KPR-helse og omsorg
• Kvalitetsseminar – sammen om bedre datakvalitet 

NPR og KPR

Frister : 
• Rapporteringsperiode er 1-15. januar 2023

• Hvis det oppdages feil må det korrigeres og sendes på nytt så fort som 
mulig innenfor denne perioden.

• Kommunene har tilgang til å se og vurdere innsendte data i en visning. 
Visningen oppdateres flere ganger daglig, dato for innsending vil vises.

Husk før innsending:
• Testbrukere må ikke rapporteres.
• Det skal kun sendes en fil for rapporteringsåret (uttrekket skal alltid tas for 

perioden fra 1.1.2022 – 31.12.2022). 
• Les mer her

Viktig hensyn for rapportering av 2022 data:
• Helse- og omsorgsdata skal rapporteres til KPR via AMQP-protokoll. Norsk 

helsenett (NHN) har annonsert at AMQP-protokollen med gammel servicebuss 
som ble benyttet ved innsending foregående år avsluttes per 15. januar 2023. 
Etter 15. januar er det ingen garanti for at denne vil fungere. EPJ- Leverandørene 
er gjort kjent med og er oppfordret til å implementere AMQP protokoll med ny 
tjenestebuss fra NHN. Gammel løsning vil være tilgjengelig i en begrenset 
overgangsperiode.

• Følg med på kundesiden til EPJ leverandør.
• For å sikre årets innrapportering bes kommunene om å sende inn data så fort vi 

skriver 2023. 
• Ta raskt kontakt dersom det er problemer med

innrapporteringen.
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Innrapportering av 2022 data i januar 2023
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https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester
https://www.helsedirektoratet.no/konferanser/fagdag-2022-kommunalt-pasient-og-brukerregister-kpr--helse-og-omsorg
https://www.helsedirektoratet.no/konferanser/kvalitetsseminar-2022--sammen-om-bedre-datakvalitet
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


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

brukerregister
• www.helsedirektoratet.no/iplos

KPR-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 2022 som  

fører til stadig  forbedringer av 

registerdata!

Ønsker dere alle en riktig GOD JUL !!

Ved spørsmål om innsending kontakt:
• Anne.C.Frilund.Mittet@helsedir.no
• Karl.tore.dahlstrom@helsedir.no

Barnekoordinator
Rett til barnekoordinator er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 c
Kommunen har plikt til å oppnevne barnekoordinator etter helse- og omsorgstjenesteloven §
7-2 a. Vi mottar spørsmål om hvordan barnekoordinator skal rapporteres. 
Når det oppnevnes en barnekoordinator benytter dere foreløpig det samme kodeverket som 
rapportering av koordinator
Dersom barnet mottar for eksempel: avlastning/støttekontakt/omsorgsstønad/ helsetjenester så 
rapporteres disse tjenestene på samme måte som alltid. Det drøftes om barnekoordinator på sikt skal få 
en egen kode, men det er ikke klart enda. 

Dersom barnet ikke mottar omsorgstjenester, men kun har bistand fra 
helsestasjon/skolehelsetjeneste/barnevern, så vil dette ikke fanges opp per nå. Det piloteres en egen 
rapportering fra helsestasjon og skolehelsetjeneste til KPR i disse dager. Behovet for å få innrapportert 
barnekoordinator er tatt opp med de som utvikler denne rapporteringen, det er ikke med i den første 
versjonen som piloteres nå. 
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Anbefalinger til videre arbeid med rapportering for psykisk helse og rus 

i kommunene

Det er gjennomført en helhetlig gjennomgang av all rapportering på psykisk helse- og rusfeltet i 
kommunen. Hensikten var å finne tiltak for å redusere rapporteringsbyrden for kommunene og sikre 
at rapporteringen gir størst mulig nytteverdi for alle ledd i kommunen. Slik som situasjonen er i dag så 
har kommunen, statlige myndigheter og andre interesserte lite tilgjengelige styringsdata. Det er 
foreslått en rekke tiltak både for å tilgjengeliggjøre styringsdata og på sikt redusere 
rapporteringsbyrden i kommunen.
Les mer her:  En helhetlig gjennomgang av registrering og rapportering på psykisk helse- og rusfeltet
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