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Innføring av krav til elektronisk rapportering til Norsk pasientregister- avvikling av
rekommandert sending
Helsedirektoratet informerer med dette om at det innføres krav om elektronisk rapportering av
virksomhetsdata til Norsk pasientregister (NPR) med virkning fra og med første rapportering for 2017data. Samtidig avvikles mottak av rekommanderte forsendelse til NPR.
For hvem og når gjelder dette kravet
Kravet gjelder for alle rapporterende enheter, og fra og med første rapportering i 2017 for
virksomhetsdata for 2017. Det vil si at kravet gjelder innsending i februar av data for januar 2017 for
enheter som rapporterer månedlig, og innsending i mai av data for 1. tertial for enheter som
rapporterer tertialvis.
Vi presiserer at rekommandert post aksepteres som forsendelsesmåte for virksomhetsdata for 2016.
Bakgrunn
Elektronisk rapportering av data har i flere år vært foretrukket innrapporteringsalternativ til NPR.
Begrunnelsen for dette er at kryptert elektronisk innsending er raskere - vurderes som sikrere, og mer
effektivt. Vi har i en overgangsperiode også akseptert rapportering av virksomhetsdata per
rekommandert post. Det har vært en jevn nedgang i antall postforsendelser – særlig siste året da de
fleste rapporterende enheter har tilgang til Norsk helsenett.
Avviklingen av rapportering per rekommandert post begrunnes i en sikkerhetsvurdering gjennomført i
2016, i forbindelse med hendelser hvor CD-er er forsvunnet under postgang.
Rapporteringskravet gjelder alle rapporterende enheter i spesialisthelsetjenesten og er hjemlet i Norsk
pasientregisterforskriften §2-2 som lyder:
« Innsending av opplysninger skal følge de rutiner og tidsfrister som til enhver tid er fastsatt av
Helsedirektoratet. Helsedirektoratet kan gi pålegg om bruk av bestemte klassifikasjonssystemer og
kodeverk ved registrering av opplysningene, og om bruk av standardiserte meldingsformater ved
forsendelsen av opplysningene.»
Det vises for øvrig til at NPR i mai 2015 sendte et brev til alle RHF med anmodning om å sette krav om
elektronisk rapportering for avtalespesialister, som utgjør den største andelen av de som benytter
rekommandert post.
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NPR håper at overgangen til elektronisk rapportering kan gjennomføres uten større ulemper.
Dersom NPR mottar data for 2017 per rekommandert post vil disse forsendelsene bli makulert uten å bli
lest inn i NPRs systemer. Avsender vil bli bedt om å sende data på nytt – da elektronisk over linje, Norsk
helsenett.
Det vises til NPR sine hjemmesider for mer informasjon om elektronisk rapportering:
https://helsedirektoratet.no/norsk-pasientregister-npr/registrere-og-rapportere-data-tilnpr#elektronisk-eller-rekommandert-innsending
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