IPLOS – Nyhetsbrev desember 2017
SSB har publisert mer detaljerte IPLOS-tall for alle kommuner.
Artikkelen finner du her.
Tabell: www.ssb.no/tabell/11645

Store forskjeller i oppholdstid for sykehjemsbeboere
Nye beregninger fra Helsedirektoratet viser at gjennomsnittlig botid på
sykehjem er to år, men at det er store forskjeller mellom de største
kommunene. Les rapporten her.

Case til opplæring er oppdatert
Vi vil sende ut de oppdaterte casene til IPLOS kontaktpersoner etter nyttår. Kast de
gamle.

IPLOS- brosjyren er oppdatert
Den finnes ikke lenger i opptrykket versjon men ligger til nedlastning her.brosjyren endres
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Finn tall for egen kommune i statistikkbanken

a

Finn tall fra egen kommune i statistikkbanken
Se utviklingen på tjenestene i timer og sammenlign
med andre kommuner.

Innsending av IPLOS-opplysningene i januar 2018
Minner om at slusene åpner for innsending 2 januar. Siste frist for innsending er 15 januar. Kommunene vil få
særskilt tilbakemelding på feil og mangler i innsendte data. Rettede data som sendes innen onsdag 21. mars
2018 vil bli med i KOSTRA publisering i midten av juni. Videre link til SSBs hjemmesider: om innrapportering og
veiledning

Nasjonale kvalitetsindikatorer om dagaktivitetstilbud .
To nye kvalitetsindikatorer er publisert på helsenorge.no:
Dagaktivitetstilbud til personer med psykisk utviklingshemming.
Dagaktivitetstilbud til personer med demens.
Indikatorene viser andeler ned på kommunenivå. Indikatorene fanger kun opp personer med registrert diagnose
og dagaktivitetstilbud registrert som tjenestekode 4. Formålet med tjenestekode 4 er et aktivitetstilbud. Det
viser seg at noen kommuner bruker tjenestekode 17 som er dagopphold i institusjon, men formålet for denne
tjenesten er helsehjelp.

I 2016 var andelen personer med et dagaktivitetstilbud på 34 prosent. Det er valgt å publisere data kun for
2016. Det forventes at kommunenes rapportering av 2017-data vil være mer fullstendig.
Sjekk resultatene fra egen kommune i lenkene over.

God jul og godt nytt
år!
Takk for godt
samarbeid i 2017

Kontaktinformasjon
Helsedirektoratet, avdeling helseregistre
E-post: iplos@helsedir.no
Internett: www.helsedirektoratet.no/iplos
IPLOS-teamet i Helsedirektoratet:
Teamleder: Elisabeth Vatten
Mette Odden Grimeland
Eirik Jønsberg
Julie Kjelvik
Yvonne Solberg
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