IPLOS – Nyhetsbrev oktober 2017
Kommunal nytteverdi av IPLOS-opplysningene. Arbeidsgruppen
under SIO-prosjektet har publisert sine anbefalinger for hvordan
kommunen kan få økt nytteverdi av IPLOS-opplysningene. Rapporten
finner du her.

SSB har nylig publisert mer detaljerte IPLOS-tall for alle
kommuner. Les mer her.
SSB har også publisert den årlige rapporten med IPLOS-tall som du
finner her.
Rapport om datakvalitet finner du her.
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Forskrift for Kommunalt pasient- og brukerregister
Forskrift om KPR er gjort gjeldende fra 1.12.2017 . Det publiseres informasjon på Helsedirektoratets webside
1.12.2017.
KPR-registeret bygges opp trinnvis og skal på sikt inneholde data fra alle tjenester som er nevnt i lov om kommunale
omsorgstjenester. Det starter med:
• Data fra KUHR (oppgjørssystemet for Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon) fra 1.12.2017
• Rapportering av IPLOS-data
• første innsending i 2019 (2018-data)
• Testinnsendinger i 2018
Foreløpig blir det ingen endringer for kommunenes rapportering av IPLOS-data . Nærmere informasjon vil komme
fortløpende.

IPLOS-brosjyren endres – reservasjon på diagnoseopplysninger utgår
I KPR - forskriften er det ikke krav til reservasjon på innsending av diagnoseopplysninger. Diagnoseopplysninger skal sendes til registeret uten mulighet for reservasjon, på samme måte som de andre
opplysningene fra og med 01.12.2017.

a
Rapportering av tjenester til pårørende etter lovendring i hol § 3-6
§ 3-6.Kommunens ansvar overfor pårørende
Endret ved lov 2 juni 2017 nr. 34 (ikr. 1 okt 2017).
Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte blant annet i
form av:
1.
opplæring og veiledning (foreløpig ingen tjeneste som skal rapporteres til IPLOS-registeret)
2.
avlastningstiltak
3.
omsorgsstønad
IPLOS-rapporteringen skal ikke endres.
• Det er den som utløser behovet som skal vurderes i.h.t. behov osv. d.v.s . det skal Ikke foretas en IPLOS
«vurdering» av pårørende.
• Tjenestene som gis som nødvendig pårørendestøtte omsorgslønn (omsorgsstønad)og avlastning skal
rapporteres som tjeneste til personen som er kartlagt og har utløst behovet og ikke den pårørende.
Den pårørende skal få et brev med underretning om enkeltvedtaket.

Innsending av IPLOS-opplysningene ved kommunesammenslåing
Det er flere kommuner som endrer kommunenummer fremover.
Innsending 2017-data:
De kommunene som skal slå seg sammen i 2018 sender inn slik de er organisert pr. 31.12.2017.

Nye kvalitetsindikatorer for rehabilitering og habilitering .
Dagaktivitetstilbud
Den 30. november blir det publisert nasjonale kvalitetsindikatorer for alle landets kommuner for følgende:
Dagaktivitetstilbud til personer med utviklingshemming
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens/kognitiv svikt
Indikatorene blir publisert på helsenorge.no: https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer
Vi oppfordrer kommunene til å sjekke egne tall.
Vi minner også om at diagnose registreres i riktig felt slik opplysningene blir med i innsending av 2017-tallene .
Rehabilitering i institusjon
Helsedirektoratet har startet et arbeid for å utrede om og hvordan IPLOS funksjonskartlegging kan benyttes til å
etablere nasjonal kvalitetsindikator innenfor rehabilitering i institusjon. Vi ønsker å se nærmere på hvordan
kommuner praktiserer kartleggingen ved innkomst og utskrivning av rehabiliteringsopphold, samt hvilke
funksjonsområder det registreres effekt på. Dersom ivrige kommuner vil dele sin praksis med oss kan dette
sendes til iplos@helsedir.no.

Rapportering av Legemiddelgjennomgang til IPLOS-registeret
Legemiddelgjennomgang endres til kun å være obligatorisk for beboere på langtidsopphold i institusjon. Det vil
ikke bli sendt feilmelding innenfor dette området for 2017-data.

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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