Demens eller diabetes i omsorgstjenestene?
Fra registrering til kunnskap ved bruk av IPLOS-registeret

Status for diagnoserapportering

Statistikk: Diagnosegrupper

Helsedirektoratet har jobbet med forbedring av rapportering av diagnose fra
kommunene til IPLOS-registeret. Det har vært en jevn økning i andel tjenestemottakere
med en registrert diagnose. I 2012 hadde 17 prosent av tjenestemottakerne
diagnoseopplysninger i registeret, og per 31.12.14 hadde andelen økt til 27 prosent.
Det er 7,2 prosent som har reservert seg mot innsending av diagnose i 2014. Andelen
som har reservert seg mot innsending av diagnoser er på samme nivå som tidligere.
Økningen av andelen med diagnose er et resultat av Helsedirektoratets arbeid med
veiledning ut mot kommunene. Informasjonsarbeidet fortsetter med blant annet
nyhetsbrev ut til kommunene, fylkesvise seminarer, dialog med fagsystemleverandører
og KS, samt utvikling av statistikk.

Statistikk: Diagnose og type tjeneste

WHO kodeverk
International Classification of Primary Care (ICPC)
vs.
International Classification of Diseases and Related
Health Problems (ICD)
Begge klassifikasjoner kan brukes ved rapportering
av diagnoser til IPLOS-registeret. Diagnoser som blir
sendt inn til registeret som ICD-koder blir i denne
sammenhengen kodet om til ICPC-koder. I denne
rapporten er diagnosene derfor klassifisert etter
ICPC.
Les mer i rapport (IS-0511).

Om IPLOS-registeret
IPLOS er et sentralt pseudonymt helseregister med standardiserte data med
opplysninger om mottakere og søkere av helse- og omsorgstjenester i kommunene.
Registeret ble opprettet i 2006 og er hjemlet i Helseregisterloven (2001-05-18 nr. 24) og
med egen forskrift, Forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og
omsorgsstatistikk (2006-02-17 nr. 204).
Registeret inneholder opplysninger om:

person og boforhold
søker/tjenestemottaker er vurdert av tannhelsepersonell/lege
behov for bistand/assistanse
syn og hørsel
samfunnsdeltakelse
relevant(e) diagnose(r)
kommunale tjenester, bl.a.:
• praktisk bistand, hjemmesykepleie, matombringing
• dagsenter, støttekontakt
• opphold i institusjon (sykehjem), avlastning
• bruk av tvang
• døgnopphold i spesialisthelsetjenesten
• det er utarbeidet individuell plan
•
•
•
•
•
•
•

Diagnose og funksjon
IPLOS-registeret inneholder 17 variabler for måling
av tjenestemottakernes funksjonsnivå.
Funksjonsvariablene er tilpasset WHOs kodeverk ICF
(International Classification of Function). Variablene
kan grupperes for å beskrive personer funksjonsnivå
på:
A. Sosial fungering
B. Kognitiv svikt
C. Ivareta egen helsetilstand
D. Husholdsfunksjoner
E. Egenomsorg
F. Syn og hørsel
Helsedirektoratet jobber p.t. med utvikling av
statistikk på funksjonsnivå og diagnose.
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