IPLOS – Nyhetsbrev juni 2017
Kvalitetsindikatorer er publisert.
Se tall fra din kommune her. Nye indikatorer som
publiseres nå er indikatorer om
legemiddelgjennomgang hos beboere på sykehjem,
oppfølging for beboere på sykehjem og for
hjemmeboende.

Kommunale pleie- og omsorgstjenester - en
studie av eldre med og uten nære pårørende
Artikkel med koblede IPLOS-data.

Rapport om utviklingshemmedes bruk av
fylkeskommunale og kommunale tjenester er
publisert her.
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KOSTRA-tallene er publisert.

Mottakere av hjemmetjenester etter alder

Antall mottakere

90000
80000

0-66 år

70000

67-74 år

60000
75-79 år

50000

80-84 år

40000
30000

85-89 år

20000
90 år eller
eldre

10000
0
2009

2010

2011

2013

2014

2015

2016

Kilde: IPLOS-registeret/SSB statistikkbanken

a

Her er hovedsiden til KOSTRA-publiseringen.
Trenden fortsetter; det er en økning i yngre
brukere fra 0-66 år og 67-74 år. Mens gruppen fra
75-89 år synker. Gruppen 90 år og eldre øker noe.
Tallet på brukere under pensjonsalderen på 67 år
har økt fra 117 925 i 2009 til 140 288 i 2016, en
vekst på 19 prosent. Av alle som fikk en eller flere
kommunale omsorgstjenester i løpet av 2016, var
om lag 40 prosent under pensjonsalder. Les mer
her.

Presisering av Individuell plan og koordinator i ny versjon
I ny versjon av kravspesifikasjon vil vi legge inn nye svaralternativer for individuell plan og koordinator. Basert på
henvendelser fra flere kommuner har vi sett at det foreligger misforståelser rundt svaralternativene på disse variablene.
Vi har hatt en dialog med avdelingen som jobber med Individuell plan, rehabilitering og koordinator i Helsedirektoratet .
På bakgrunn av henvendelsene og dialog har vi kommet frem til følgende svaralternativer:
Individuell plan:

Koordinator:

1.

Ja, virksom plan

1.

Ja

2.

Nei, individuell plan ikke utarbeidet

2.

Nei, koordinator ikke oppnevnt

3.

Nei, ønsker ikke individuell plan

3.

Nei, ønsker ikke koordinator

4.

Nei, oppfyller ikke retten til IP

4.

Nei, oppfyller ikke retten til
koordinator

Velferdsteknologi
IPLOS-teamet samarbeider med Velferdsteknologiprogrammet for å videreutvikle rapportering av velferdsteknologi.
Vi har avdekket at flere kommuner ikke rapporterer GPS eller trygghetsalarm til IPLOS-registeret. Samtidig som vi ser at de
samme kommunene viser til flere brukere av lokaliseringsteknologi i denne rapporten.
https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi

Kontaktinformasjon
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Helsedirektoratet, avdeling helseregistre
E-post: iplos@helsedirektoratet.no
Internett: www.helsedirektoratet.no/iplos
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