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Rapportering til Norsk pasientregister - Avtalespesialister - for 2022  

Helsedirektoratet ved Avdeling helseregistre minner om rapportering av virksomhetsdata til 
Norsk pasientregister for avtalespesialister. Vi viser til vedlagt rapporteringskalender med 
oversikt over frister og gjeldende versjoner av NPR melding for 2022.    
 
NB! Datafilene skal alltid inneholde data fra 01.01.   
 
Vi minner om at fristen for rapportering av årsdata 2021 er 11.januar 2022. 
 
Tekniske krav og krav til innhold   
Helsedirektoratet har utviklet valideringstjenester til støtte for bedre kontroll av data før 
rapportering. Det har tidligere blitt innført strengere praktisering av krav til rapportering med 
konsekvenser for statistikk dersom visse krav ikke innfris. I 2022 stilles det fortsatt krav til 
teknisk kvalitet og utvalgt innhold i tråd med publisert kravtabell.  
Meldinger som ikke innfrir følgende krav, blir avvist:   

 Korrekt hodemelding og konvolutt i henhold til nasjonale krav 

 Korrekt format og struktur(skjemavalidering) 

 Korrekt versjon av NPR-melding  

 

I tillegg er det krav om korrekt innhold i henhold til publiserte krav. Disse omfatter korrekt 

registrering av tilstandskoder og prosedyrekoder samt enhetsidentifikasjon. 

 
Helsedirektoratets valideringstjenester er tilgjengelig for å bistå med implementering av 
tekniske og funksjonelle krav. 
 
Tilbakemeldinger fra NPR 
For å øke sikkerheten og ivareta personvernet bedre, utvidet Helsedirektoratet bruk av 
kryptering for tilbakemeldinger. Dette innebærer: 

 Alle tilbakemeldinger er passordbelagt. 
 Passord blir sendt ut på SMS. NB! forutsetter at kontaktpersoner er rapportert med et 

gyldig mobilnummer i NPR-melding. 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
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https://www.helsedirektoratet.no/tema/statistikk-registre-og-rapporter/helsedata-og-helseregistre/norsk-pasientregister-npr/registrering-og-rapportering-til-npr/rapporteringsfrister/egne-frister-for-avtalespesialister
https://www.helsedirektoratet.no/tema/statistikk-registre-og-rapporter/helsedata-og-helseregistre/norsk-pasientregister-npr/registrering-og-rapportering-til-npr/informasjonsmodell-og-meldinger
https://www.helsedirektoratet.no/tema/statistikk-registre-og-rapporter/helsedata-og-helseregistre/norsk-pasientregister-npr/registrering-og-rapportering-til-npr/validering-av-data
https://www.helsedirektoratet.no/tema/statistikk-registre-og-rapporter/helsedata-og-helseregistre/norsk-pasientregister-npr/registrering-og-rapportering-til-npr/tekniske-krav-til-rapportering
https://www.helsedirektoratet.no/tema/statistikk-registre-og-rapporter/helsedata-og-helseregistre/norsk-pasientregister-npr/registrering-og-rapportering-til-npr/krav-til-kvalitet-i-data-innholdsvalidering
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 Mottatt tilbakemelding åpnes med tilsendt passord. 
 Tilbakemeldingen må pakkes ut. 

Merk: Vi minner om at det må legges inn mobilnummer i innsendt data for å kunne få SMS med 
passord. Passord brukes til å åpne tilbakemeldinger sendt på epost fra oss.  
Ta kontakt med journalsystemleverandør hvis du er usikker på hvordan dette gjøres. 
 
Forskjellige tilbakemeldinger 
Når Avdeling helseregistre har mottatt en datafil, vil du motta tilbakemeldinger via e-post.  

 Tilbakemelding på NPR Ident – Denne får du samme dag som du sender inn data.  

 Tilbakemelding på aktivitet – Denne mottar du når filene dine har gått i produksjon, 

som kan være en stund etter du sendte inn data, men rundt rapporteringsfristen. Dette 

er et Excel-dokument med flere faner. Denne skal du bruke til å sjekke om du har fått 

rapportert all din aktivitet. Om det er feil eller mangler kan du korrigere dette og sende 

en ny datafil til Norsk pasientregister innen fristen. 

 Skjemavalidering (NPR_VAL) – Denne tilbakemeldingen mottar du kun om det er 

skjemavalideringsfeil som gjør at filen blir avvist hos oss. Dette er feil i format og 

struktur på meldingen som må rettes før datafilen kommer inn til oss. Om du mottar 

denne tilbakemeldingen kan det være lurt å kontakte din EPJ-leverandør så de kan bistå 

med rettingen før meldingen sendes inn på nytt.  

 Innholdsvalidering (NPR_ERR) - Denne e-posten inneholder en html-fil som kan åpnes 

i/vises i en nettleser, og er en oppfordring til avsender om å korrigere eventuelle feil 

som er oppdaget. Vi gjør oppmerksom på at feil kan medføre at enkelte av de dataene 

vi har mottatt ikke kan brukes i registeret.  

 
Sending av disse tilbakemeldingene forutsetter at Kontakttperson type er korrekt utfylt.  

  1 Teknisk produksjon  

  2 Somatisk spesialisthelsetjeneste 

  3 Psykisk helsevern voksne 

  4 Barne og ungdomspsykiatri 

 15 EPJ-leverandør, meldingsvalidering 

 

Skjemavalidering og innholdsvalidering blir kun sendt til kontakttype 1 og 15.  
 
Hva brukes dataen vi mottar til 
Kompletthet og kvalitet i data som blir rapportert til oss har vært stigende siden rapportering til 
NPR begynte. Data fra NPR benyttes til medisinsk og helsefaglig forskning, styring og 
forvaltning. 
 
Tallene for 2020 viser at avtalespesialistene samlet sett gjorde en stor innsats for å behandle 
pasienter i en krevende situasjon. På tross av en tydelig nedgang i mars og april endte 
årsaktiviteten på samme nivå som for 2019.  
 

https://volven.no/produkt.asp?id=463418&catID=3&subID=8
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Et sammendrag av de innmeldte tallene fra avtalespesialister for tidligere år finnes på våre 
nettsider https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/aktivitetsdata-for-avtalespesialister. Tall 
for 2021 vil legges ut her før påske 2022. 
 
 
Kontaktinfo:   
Spørsmål og tilbakemeldinger kan sendes per e-post til npr@helsedir.no.  
 
 
Rapporteringskalender 
 

Rapporteringsfrist 
Rapporteringsperiode Hvilke meldinger 

Måned Dato 

Januar 11. 1.1. - 31.12.2021 ord og ide 

Mai 10. 1.1. - 30.04.2022 (1. 
tertial) 

ord og ide 

September  9. 1.1. - 31.08.2022 (1. og 2. 
tertial) 

ord og ide 

Januar 10. 1.1. - 31.12.2022 
(Årsrapportering) 

ord og ide 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Tove Brekken e.f. 
seksjonssjef 

Anne C Frilund Mittet 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Den norske legeforening            
HELSE MIDT-NORGE RHF            
Helse Nord-Norge RHF            
Helse Sør-Øst RHF            
HELSE VEST RHF            
PSYKOLOGFORENING            

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/aktivitetsdata-for-avtalespesialister
mailto:npr@helsedir.no
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Systemleverandører            
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

 
Landets 
avtalespesialister 
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