IPLOS – Nyhetsbrev april 2017
Publiseringer med IPLOS-data
SSB har publisert KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2016,
foreløpige tall.
E-læring i saksbehandling
Nytt e-læringskurs om tildeling av helse- og omsorgstjenester i
kommunene: Lenke til kurset:
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-forsaksbehandling-av-tjenester-etter-helse-og-omsorgstjenesteloven
SAMDATA kommune - mer kunnskap om kommunal variasjon i
helse- og omsorgstjenester.
Veldig mye IPLOS-data er lagt til grunn for det som presenteres.
Her er lenken: https://www.youtube.com/watch?v=41zPhBBJmWA

Rapportering av organisasjonsnummer
Vi mottar mange spørsmål om organisasjonsnummer.
Organisasjonsnummer skal registreres for noen
tjenester. Det er virksomheten som tjenestene ytes fra
som skal ha et organisasjonsnummer. En virksomhet
kan ha flere næringskoder for eksempel helsetjenester,
praktisk bistand osv.
Her finner du mer om hvilke tjenester som skal, kan og
ikke skal rapporteres med organisasjonsnummer. Der
finner du også en avklaring om barnebolig og
avlastningstjeneste.
Skal samlokalisert bolig og institusjon registreres som
to forskjellige virksomheter, siden de har ulik
næringskode?
Næringskoden viser hva den enkelte virksomhet driver
med. Hovedregel er at virksomheter med ulik næring
skal registreres som forskjellige virksomheter.
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Rapportering av heldøgns tjenester
«Heldøgns helse- og omsorgstjenester»
Regjeringen og KS har inngått et løpende plansamarbeid
for å få bedre oversikt over behovet for utbygging av
heldøgns tjenestetilbud i årene framover. KS og Helse- og
omsorgsdepartementet har utarbeidet et felles notat om
bruken av begrepet "heldøgns helse- og
omsorgstjenester" i statistikk, forskning og
tilskuddsforvaltning.
Helsedirektoratet vil vurdere hvilke konsekvenser dette
vil ha for IPLOS-rapporteringen.
Notatet finner dere her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/notat-ombegrepet-heldogns-helse--ogomsorgstjenester/id2546112/
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Kommunalt pasient -og brukerregister
Stortinget vedtok i 2016 at det skal etableres et kommunalt
pasient- og brukerregister. Forskriften har vært på høring
med frist 23.3 og er nå til videre behandling i Helse- og
omsorgsdepartementet. Les mer her:
Forskrift om et nytt kommunalt pasient- og brukerregister
(KPR).
Vi vil gi fortløpende informasjon om status.
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Innsending 2017 på 2016 data
For første gang har alle kommuner sendt inn IPLOS- data via Norsk helsenett. Det var noen som opplevde å få
feilmeldinger, men med foreløpige løsninger har det gått bra. Årsaken til feilmeldingene til innsending over
NHN utredes fortsatt. Takk til hver især for tålmodighet og at dere ikke gir dere!
Det er foreløpig ikke brent noen CD`er i år
Det var evalueringsmøte med aktørene (SSB, Skatteetaten, NHN og Helsedirektoratet) 5. april. Det vil komme
en rapport før sommeren som oppsummerer erfaringene.
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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

