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Innledning 

Dette heftet inneholder en beskrivelse av de grunnleggende funksjonene i Extensor 05. Ved å 
bruke dette heftet når du starter å bruke Extensor 05 vil du snart få oversikt over 
programmets muligheter. Bruker du det som et oppslagsverk senere, vil du også oppdage 
nyttige funksjoner som du kanskje ikke så ved oppstarten.  

Vi ønsker deg lykke til med Extensor 05!  
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1 Første innlogging 

Extensor 05 finner du på skrivebordet. Alternativt kan du finne Extensor 05 ved å gå til 
«Start» og deretter «Alle Programmer».  

 

For å starte Extensor 05 dobbeltklikker du på Extensor 05- ikonet: 

 

Når du åpner Extensor 05, kommer innloggingsvinduet til syne: 

 

 
Skriv inn ditt brukernavn og ditt passord i feltene. Dersom du ikke har opprettet din egen 
brukerkonto, får du dette tildelt av din lokale superbruker.  

Trykk på pil- knappen, eller «Enter» på tastaturet for å logge fortsette.  

For å avbryte, trykk «Off-knappen».  

1.1 Ansattes personalia og Brukerkonto 

En brukerkonto er som en signatur. Eksempelvis vil brukerkontoen:  

• Signere journalnotater og andre journalelementer 

• Styre samhandlingen mellom brukerne, for eksempel å adressere BlueNotes-
meldinger 

• Knyttes til en planlegger 

• Styre rettigheter og tillatelser 

Det er derfor viktig at hver bruker har sin egen brukerkonto, og alltid logger inn i Extensor 05 
med denne.   

NB: For å opprette en brukerkonto må den ansatte brukerkontoen skal knyttes 
til først være opprettet i «Ansattes personalia». 
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2 Arbeidsmiljøet i Extensor 05 

Vårt fokus har vært å skape et system som du skal trives med, og som forenkler din 
administrasjonshverdag. Tema for design og profil er en «godværsdag». Du vil se konturene 
av blå himmel i overgangene og hvite godværsskyer som silhuetter.  

Extensor 05 har et moderne grensesnitt. Illustrerende ikoner representerer de ulike 
funksjonene. 

Extensor 05 er en såkalt MDI-applikasjon. Det betyr at det er bygget opp med ett 
hovedvindu. Innenfor dette vil du kunne hente fram vinduer med ulike funksjoner. Flere 
ulike vinduer kan være åpne samtidig.  

 

2.1 Hovedvinduet 

Ditt første møte med Extensor 05 er slik: 

 

Her finner vi:  

1 = Topplinje 
2 = Toppmeny 
3 = Hovedmeny 
4 = Rammeverket 
5 = Gruppeutvalg 
6 = Bedriftsutvalg 
7 = Deltagerutvalg 
8 = Vise/skjule utvalgslister 
9 = Tidslinjen 
10 = Bunnlinjen 

 

Vi skal nå se nærmere på noen av disse funksjonene.  
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2.2 Topplinje 

I topplinjen finner du følgende funksjoner:  

 
 
Fil = Gir tilgang til alle hovedfunksjoner i systemet. Nyttige funksjoner er blant annet å søke 
etter oppdateringer, ta sikkerhetskopi, bytte passord, logge på som en annen bruker, eller 
avslutte. 

Vis = Velg å vise skjulte funksjoner. F.eks. oppgavelinje, skrankefunksjoner eller oppsett for 
mest brukt.   
 
Vindu = I vindu-funksjonen kan du velge ulike vindusvisninger, f.eks. flere vinduer side ved 
side, over hverandre eller parallelt.  
 
Hjelp = Gir tilgang til «Quicksupport», et hjelpeprogram hvis en supportkonsulent skal 
logge seg på maskinen din. I tillegg finner man informasjon om lisensen, og man kan legge 
inn virksomhetens logo. 

 

2.3 Toppmeny 

 
Toppmenyen gir deg tilgang til en rekke standard menyvalg. Vi skal nå se noen av 
toppmenyens ikoner, og hvilken funksjon de har.  

    Viser eller skjuler snarveier i hovedmenyen. 
 
 Maksimerer Extensor 05 slik at hele skjermen fylles.  

 

Blar til hhv. forrige og neste valgte deltager. 

  

Velge mellom deltager- og bedriftsvisning   

 

Cellene viser informasjon om valgte deltager. 

 

 

ID = Deltagerens ID-nummer i Extensor 05 (genereres automatisk).  

P.nr = Deltagerens fødselsnummer.  

Navn= Deltagerens navn.  

Ved å klikke nøyaktig på P. nr. i bildet over, kan visningen endres til: 

 

Født = Personens fødselsdato, eller: 
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Informasjonsknappen viser rask og sammenfattet informasjon om valgte deltager.  

 

 

Ved å klikke på «Rediger oppsett», kan man selv 
bestemme hvilke felter man ønsker å ta med i 
hurtiginformasjonen. 

 

 

Man kan også velge for hvilken serie 
informasjonen skal gjelde. 

 

 

 

 Arkivet for elektroniske meldinger (BlueNotes). Lyser grønt når du har mottatt en ny 
BlueNote. 

 Varsler når du har fått et nytt innkommet elektronisk dokument (EDI). 

 Når du har usignerte journalelementer til signering, vil denne knappen lyse grønt.  

 Lyser grønt når du har gjøremål som skal gjennomføres.  

 Lyser grønt når den valgte deltageren har en Cave 
 

 
BlueNote er Extensor 05 sitt eget meldingssystem. Send elektroniske 
«gullapper» til andre brukere av Extensor 05 i samme nettverk ved å klikke 
på denne knappen.  

 
 

2.3.1 Søkevinduet 

For å søke etter deltager klikker du på følgende ikon:  Skriv inn hele eller deler av 
for/etternavn, fødselsnummer, ID-nr. i Extensor, romnummer, eller egendefinerte 
kategorier.  

Søkevinduet vises slik: 

   

 

Dobbelt klikk på deltager for å velge 
vedkommende. 
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NB: Man kan høyreklikke på søke-ikonet for å bytte mellom det gamle 
søkevinduet og det nye. 

Det nye søkevinduet ser ut som følgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Her kan du blant annet velge om du vil vise «Enkel» visning (som er valgt nå, med rød 
sirkel), eller avansert visning der man søke mer avansert med flere enn ett kriterium. 

Det er praktisk å krysse av for at søkevinduet skal «Lukkes når valgt» (oransje sirkel). Dette 
gjør at når du har søkt etter en deltager kan du bla til korrekt deltager med piltastene, klikke 
«Enter» så lukker vinduet seg og deltageren er valgt. 

 

2.4 Hovedmeny 

Hovedmenyen i Extensor 05 finner du som en vertikal stolpe til venstre i bildet. 
For å hente fram de ulike funksjonsvinduene benytter du deg av menyvalgene. 

 

Menyvalgene er de grå overskriftsboksene som grupperes i «Mest brukt», 
«Deltageradm.», «Gruppeadm.», «Fellesadm.», «Personlig adm.», 
«Systemadm.», samt «Web & Plug-Ins». Under hver overskrift finner du ulike 
ikoner.  

I starten anbefaler vi at du holder deg til funksjonene under Mest Brukt. Etter 
hvert som du blir kjent med Extensor 05, kan du begi deg ut på å utforske de 
andre ikonene.  

Tips! Moduler du benytter jevnlig, kan være nyttig å legge som snarveier i «Mest 
brukt-menyen». Dette gjør du ved å gå inn på «Vis» og «Oppsett for mest 
brukt». Hak deretter av for de funksjonene du ønsker skal inngå i «Mest brukt».  

I dette opplæringsheftet skal vi i hovedsak se på funksjonene som fins under 
Mest Brukt: Journal, Personalia, og Planlegger.  
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2.5 Rammeverk 

Rammeverket er den blå bakgrunnen hvor funksjonsvinduene åpnes i. Det er mulig å ha flere 
funksjonsvinduer åpne samtidig i rammeverket.  

Tips! For å få oversikten over hvilke vinduer som er åpne, og lett veksle mellom 
dem, kan du vise oppgavelinjen (F11).  

 

 
Du kan også minimere/maksimere, eller legge ned vinduer ved behov. 
For å maksimere et vindu trykker du på maksimering øverst til høyre i 
vinduet: 

 

Du kan også dobbeltklikke på øvre kant av den blå rammen for å maksimere vinduer.  

 
 
For å minimere vinduet trykker du på minimeringsikonet (horisontal 
strek). Legg merke til at linjen for minimering/ maksimering/ lukking 
ligger lokalisert nesten helt øverst til høyre når vinduet er maksimert: 
 

 

For å endre på størrelsen til et minimert vindu beveger du musen i vinduets 
nedre høyre hjørne. En liten hvitpil vil komme til syne. Denne dras til vinduet 
er i ønsket størrelse: 
 

 

For å lukke et vindu trykker du på krysset i øvre høyre hjørne av vinduet. 
I maksimert modus er det det svarte krysset øverst i høyre hjørne av 
skjermen: 

 

For å lukke alle hovedvinduer i Extensor 05 trykker du på  

Den er plassert nederst til venstre i skjermbildet.  

 

Skal du forlate PC-en som kjører Extensor, og ønsker å hindre uvedkommende 
adgang til maskinen, kan du låse vinduet ved å trykke på hengelåsen: 

 

 

Dette vinduet vil da åpnes, og du vil da måtte skrive inn 
passord på nytt for å logge på. 
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2.6 Deltagerutvalg 

Deltagerutvalgslisten viser samtlige deltagere som er lagret i systemet. Du 
finner den til høyre i skjermbildet.  Rett over utvalget finner du ikonet der du 
kan velge å vise eller skjule utvalget. 

Det er nyttig å ha muligheten til å skjule utvalget for eksempel dersom du ikke ønsker at 
listen skal være synlig for andre i rommet.  

 

 

 

Deltagerutvalget filtreres etter ulike kriterier. Trykk på «Alle 
deltagere i systemet», og kryss av for valgt filtrering: 

 

Oppfrisk deretter deltagerlisten: 

Deltagerutvalgslisten viser nå resultatet av valgt filtrering. 

 

 
 

2.7 Tidslinjen 

Tidslinjen er en klokke i linjalformat som gir deg en rask oversikt over dagen: 

 
 

Merk! Timelinjen samhandler med planleggeren! 

Den blå streken viser deg hva klokken er på dette tidspunkt, mens de brune strekene viser 
avtalene som allerede er lagt inn i Planleggeren din. Slik kan du med et raskt blikk få rede på 
hvordan du tidsmessig ligger an til dagens avtaler.  

 

Selv om tidslinjen ikke er noen planlegger i seg selv, har den 
noen enkle planlegger- funksjoner. Ved å høyreklikke på 
timelinjen kan du åpne eksisterende avtaler, registrere en 
deltager som ankommet, registrere en deltager som ikke møtt, 
samt slette avtalen:  

  

Merk! Dobbeltklikk på tidslinjen åpner Planleggeren.  

2.8 Bunnlinjen 

 

Bunnlinjen er en informasjonslinje som sier deg når neste passordbytte er (hver 3. mnd.), 
hvilken bruker som er innlogget, hvilken faggruppe brukeren tilhører, samt dato og 
klokkeslett. 
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3 Aktuelt 

Aktuelt inneholder dagsaktuelle hendelser, avtaler, gjøremål og fellesinformasjon. I tillegg 
kan du i aktuelt håndtere EDI-meldinger til/fra Extensor. Aktuelt er inndelt slik at du finner 
elementer som gjelder deg spesielt, og virksomheten generelt.  

 

 

For å åpne opp aktuelt velger du respektive ikon som ligger under 
«Deltageradm.» i hovedmenyen: 

 

 

 

Du kan hake av for «Vises ved oppstart» slik at «Aktuelt» er det første du møter nå du starter 
Extensor 05.  
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4 Personalia 

Når du skal registrere opplysninger om en ny deltager, gjøres dette i «Personalia». 
Ikonet for Personalia finner du under menyvalgene «Mest Brukt» og 
«Deltageradm».  

 

Når du klikker på ikonet over, åpnes Personalia-vinduet:  

Personalia er bygd opp av ulike skilleark som vises på venstre side av skjermen. 

Det er kun «Generelt», «Pårørende», «Serie» og «Gruppetilknytning» som er aktuelt for 
frisklivssentraler. De andre fanene er aktuelle for andre som bruker Extensor og vil kanskje 
ikke vises i din virksomhet.  

 
Knappene på verktøylinjen: 

 

Legg merke til at denne verktøylinjen går igjen flere av vinduene i Personalia.  

Vi skal nå se på hva noen av ikonene står for:  

 Ny = Blankt ark for å registrere opplysninger til en ny deltager. 
 

 Lagre = Lagre innskrevet informasjon. 
 

 Endre = Hvis du har behov for å endre informasjonen etter lagring.  

 Slett = Med dette ikonet sletter du deltageren fra deltagerregisteret.  
 

 Skriv ut = Du får først en forhåndsvisning, før du enten skriver ut på tilkoblet skriver 
eller lagrer som PDF.  
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Vi anbefaler at du som standard har aktivert «Vis personalia i takt med valgt deltager». 
Denne innstillingen gjør at personalia vises i takt med valgt deltager fra deltager-
utvalgslisten. På den måten minsker faren for at man gjør registreringer på feil deltager   

Du finner funksjonsikonet øverst til høyre i personaliavinduet: 

 

Personaliavinduet endres i takt med valgt deltager i deltagerutvalget når knappen er trykket 
inn (lysegul bakgrunn). Når knappen er deaktivert (Ingen ramme rundt), vil informasjonen i 
personaliavinduet holdes konstant selv om du blar til en annen deltager i deltagerutvalget.  
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4.1 Generelt 

I Generelt- vinduet opprettes og vedlikeholde informasjon om deltagerne. 

Man kan registrere informasjon som navn, personnummer, adresse, kommune, 
telefonnummer, e-post og fastlege. 

Det finnes en funksjon som sier fra dersom andre deltagere har samme fødselsnummer for å 
forhindre mulige dobbeltregistreringer av deltagere. Extensor sier også fra dersom man 
legger inn feil personnummer. Dette markeres med en gul farge i personnummer feltet. 

Har du problemer med å knytte navn til et ansikt, er det nyttig å kunne ta bilde av deltageren.  

Generelt-vinduet har mange felter. Dere velger selv hvilke som er viktige å registrere for deg 
og din virksomhet.  
 
Det er vanlig å fylle inn: Navn, personnummer, adresse, postnr. /sted, e-post, mobil nr. og 
fastlege som vist på bildet under. 

 

 
Fastlege legges inn ved å klikke på ikonet bak fastlegefeltet, ikke ved å skrive i feltet: 

 

Man får da opp et vindu hvor man kan søke opp ønsket fastlege: 

 

 

Dobbeltklikk på ønsket fastlege for å velge fastlegen.  
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Merk! Den eneste informasjonen du må fylle ut for at deltageren skal bli 
registrert, er fødselsdato og etternavn.  

Feltene i personalia benyttes som grunnlag for statistisk informasjon, og bør 
derfor være mest mulig korrekt.  

Ved åpning av Personalia-vinduet vises opplysningene til valgte deltager i deltagerutvalget til 
høyre.  

4.2 Pårørende 

I pårørende-vinduet kan det registreres informasjon om pårørende. Dette er særlig aktuelt 
når deltageren er et barn. 

 
I dette vinduet klikker man på knappen «Legg til pårørende». Man fyller så inn den 
informasjonen man ønsker før man klikker på lagreknappen på verktøylinjen 

4.3 Serie 

En serie er i Extensor det samme som en «Frisklivsresept», som normalt varer i 3 mnd.  
I seriebildet fyller man inn informasjon relevant for den aktuelle frisklivsresepten.  

 

Hvis deltageren kommer på nytt på et senere tidspunkt eller går direkte over i en ny resept 
skal det opprettes en ny serie. Dette gjør det mulig å holde informasjon (f.eks. til bruk i 
statistikk) fra de ulike reseptene separat.  



 Opplæringshefte Extensor05 BHT 

Side 17 av 59 

Når en serie skal registreres har man flere ulike mulige statuser for serien. Er det en 
henvendelse man har mottatt kan deltageren settes på «Venteliste» frem til deltageren har 
fått tilbud om deltagelse hos frisklivssentralen. 

Man kan også sette deltageren rett i «Behandling» dersom deltageren har blitt tildelt en 
startdato, og ikke lenger står på ventelisten.  

Vi skal nå se nærmere på hvordan man opprette en serie, de ulike aktuelle statusene og 
feltene som er relevante å fylle inn for en serie. 

4.3.1 Opprette en serie 

For å opprette en serie velger man fanen «Serie» i Personaliamodulen. 

Her klikker man «AB» for å låse opp vinduet. Deretter velger man status for serien, fyller inn 
informasjon i feltene og klikker på ikonet merket med «Lagre som ny serie». 

 

Serien er da opprettet og får et unikt serienummer: 

- 001 betyr at dette er den første serien til denne deltageren.  
- Journalnummeret er bygd opp av årstallet for når serien er opprettet 
(14), og et løpende nummer for hver serie som opprettes (28) 

4.3.2 Seriestatus: Venteliste 

De deltagerne som har tatt kontakt, men som enda ikke har fått en startdato kan settes på 
ventelisten. Dette gjøres ved å velge «Venteliste» i nedtrekksmenyen i feltet «Status». 

 

Når man oppretter en deltager med status «Venteliste», legges deltageren til i en egen modul 
som heter «Venteliste». Denne er omtalt i mer detalj i kapittel 5 av brukermanualen. 

4.3.3 Seriestatus: I behandling 

Når deltageren har fått en startdato for friklivsresepten er det naturlig å endre seriens status 
fra «Venteliste» til «I behandling». 

 

Man oppretter altså ikke en ny serie, men endrer statusen for den allerede eksisterende 
serien. 

4.3.4 Seriestatus: Avslag på henvendelse og Avbestilt 

Hvis en serie som er planlagt ikke gjennomføres som planlagt er det naturlig å registrere den 
enten med statusen «Avslag på henvendelse» hvis det er frisklivssentralen som avslår 
deltagelsen, eller med status «Avbestilt» hvis det er deltageren som avbestiller deltagelsen. 
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4.3.5 Seriestatus: Ferdig 

Når en frisklivsresept er avsluttet settes seriestatusen til «Ferdig». Hvis deltageren kommer 
på nytt med en ny resept skal det opprettes en ny serie. 

  
 

4.3.6 Felter som bør fylles inn i Serie-bildet 

I Serie-bildet har man mange muligheter for å registrere informasjon. Det er litt opp til hver 
enkelt frisklivssentral hvilke felter man har behov for å registrere, men vi vil her se på hvilke 
muligheter man har. Disse feltene er blant annet viktige for å kunne hente ut korrekt 
statistikk. 

 

Henvist dato:   Hvis deltageren er henvist fra f.eks. en fastlege må datoen registreres  

     i feltet «Henvist dato». Hvis deltageren møter opp uten en henvising 

   fylles ikke dette feltet ut. Dette har med hvordan statistikken beregnes  

       å gjøre. 

Henvist fra:   Her kan man registrere hvor deltageren er henvist fra. Man klikker på 

   ikonet med tre prikker (…) og velger fra en nedtrekksmeny. Valgene i 

   nedtrekksmenyen kan tilpasses av hver enkelt frisklivssentral.  

    Superbrukeren har fått opplæring i dette. 

Henvisning mottatt:  Hvis en deltager tar kontakt på egenhånd og ikke er henvist, fyller man 

   inn datoen for når deltageren tok kontakt i dette feltet. 

Vurderingsdato:  Dette er dato for første helsesamtale med deltageren. 
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Diagnose:  Her kan man angi årsaken til at deltageren er henvist/tar kontakt med  

frisklivssentralen. Superbrukeren kan tilpasse valgene i 

nedtrekksmenyen. Man kan velge både primær og sekundær årsak. 

4.3.6.1 Seriekategorier 

I tillegg til feltene beskrevet på forrige side, finnes det noen felter som kun er relevante å fylle 
inn av statistiske grunner.  

Disse feltene er kalt «Seriekategorier».  

 

Det finnes 6 ulike. De fem første kan brukes som dette: 
 

1: Årsak til deltagelse på frisklivssentralen: 

 

2: Utdannelsesnivå: 

 

3: Måten deltageren kom i kontakt med frisklivssentralen: 

 

4: Ved avslag av deltagelse, hvem avslår: 

 

5: Videre forløp for deltageren etter endt deltagelse hos frisklivssentralen: 
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4.4 Gruppetilknytning 

Når deltageren deltar i gruppetimer har man en mulighet til å få dette fremstilt i deltagerens 
gruppetilknytning i Personalia. For at informasjonen skal vises her må gruppetimen være 
oppført i planleggeren til den som er ansvarlig for timen:  

 

I tillegg må du gå inn til høyre (den røde sirkelen) og klikke av for hvem som var tilstede i 
timen eller gruppen. Husk å lagre også. 

 

Når en deltager er krysset av i gruppeavtalen i planleggeren, vil gruppetilknytningen i 
Personalia se ut som dette: 
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Her kan man enkelt se hvor mange ganger en deltager har deltatt på gruppeaktiviteter. I 
tillegg finnes informasjon om når deltageren møtte opp, og hvem som var ansvarlig for 
gruppa.  

Funksjonen «Tildel gruppe» er beskrevet i kapittelet som omhandler gruppemodulen. 
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5 Venteliste 

Man finner modulen «Venteliste» under «Deltageradm.»  
I denne modulen vises alle deltagere som har en serie med status «Venteliste». 

Brukeren kan bestemme selv hvilke kolonner som skal være synlige i ventelisten, 
samt hvilke kolonne(r) som skal være standard sortering. Dette er nyttig for å få 
en bedre sortering av ventelisten, samt raskt finne kontaktinformasjon (for 
eksempel telefonnummer) til deltagere som venter på behandling.   

5.1 Prioritet 

Prioritet 1: Dette er alle deltagere som man har registrert på ventelisten men som enda ikke   
             er kontaktet av frisklivssentralen. 

Prioritet 2: Her vises de deltagerne man har forsøkt å ringe, men der man ikke har oppnådd 
            kontakt. 

Prioritet 3: Her vises alle deltagere som ikke ønsker å takke ja til tilbudet de har mottatt nå, 
            men som allikevel fortsatt ønsker å stå på venteliste for fremtidig deltagelse. 
 
Man kan se av fargene hvilken prioritet deltagerne har på ventelisten: 

Rød = Prioritet 1 
Gul = Prioritet 2 
Grønn = Prioritet 3 

For å velge hvilken prioritet deltageren har på ventelista bruker du ikonene øverst i vinduet: 

 

 

5.2 Knapper på ventelisten 

Andre valg på verktøylinja er: 

 «Ny i venteliste» – Åpner vinduet for å legge inn ny deltager 

 «Åpne personalia» – Åpner personalia for deltageren som er valgt på ventelisten 

 «Sett i behandling» – Endrer deltagerens status fra «På venteliste» til «I behandling» 

 «Slett fra venteliste» – Sletter deltageren fra ventelista og serien til deltageren.  
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5.3 Administrasjon av venteliste 

For å angi hvilke kolonner som skal vises i oversikten klikker man knappen i høyre hjørne: 
Ved å klikke på denne knappen vil tilgjengelige kolonner vises nederst i vinduet.  

Bildet viser kun noen av alternativene som finnes. Kryss av for de kolonnene du ønsker skal 
vises på ventelisten.  

 
 

Til høyre for listen over mulige kolonner i ventelisten, finnes 
det en mulighet til å velge hvordan ventelisten skal sortere 
deltagerne.  

 

 

Ved å høyre klikke på ønsket sorteringskriteria (Her: 
Etternavn) kan man velge om man vil flytte valgte 
kriteria opp eller ned på sorteringsrekkefølgen.  

 

 

For å velge hvilke kriteria man skal 
få inn i sorteringsboksen, for så å 
kunne sortere ventelista etter, 
klikker man rett og slett på ønsket 
kriteria og velg «sorter etter 
denne» 

 

Hvis man ønsker kan man filtrere ventelista. Dette gjøres ved hjelp av 2 felter øverst i høyre 
hjørne av ventelista.  

 

 

Ved å klikke på utvalg, og videre «Filtrer valgte kolonne» kan 
man sette på filter for å sortere etter prioritet på ventelista 

 

 

 

Et annet alternativ er å sortere etter kategori. Ventelista bruker da 
kategoriene som er lagret i «Personalia» i skillearket «Generelt».   

 

Ønsker man å skrive ut ventelista kan man gjøre det ved å klikke på ikonet:  
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6 SMS 

Innkallingsmodulen er en modul som har som hovedoppgave å stå for 
masseutsendelse av informasjon til flere samtidige mottakere. Dette kan gjøres via 
E-post, SMS og brev. Man finner modulen under «Deltageradm.»  

 

Vi vil kun se på mulighetene for å sende SMS i denne brukermanualen. Ved behov for 
inføring om brev eller e-post, ta kontakt med Extensor support. 
 

6.1 SMS fra innkallingsmodulen 

Det mest aktuelle for frisklivssentraler er å sende ut SMS. Dette kan for eksempel være 
aktuelt hvis man ønsker å sende en påminnelse til alle deltagere om at de skal møte på neste 
time.  

 

I SMS-fanen finner man: 

Utvalg:    Her velger man blant predefinerte utvalg som «Dagens»- eller  
  «morgendagens deltagere». Man kan også velge «Dra-og-slipp inn», og 
  manuelt velge hvilke deltagere man ønsker å sende SMS til. 

Ny SMS:   Her skriver man inn teksten man ønsker å sende til deltageren. 

Sett inn flettefelt:  Man kan benytte seg av flettefelt som «Neste time» som fletter inn  
tidspunktet for neste time for de valgte deltagerne fra planleggeren, og 
«Neste time hos» som fletter inn navnet på behandleren som er 
ansvarlig for timen. Dette gjør utsendelsen mer effektiv. 

Historikk:  Når en SMS er sendt legges den i «Historikk» fanen. Ønsker man å 
sende en tilsvarende SMS på nytt, kan man dobbeltklikke på den fra 
historikken. Da vil samme tekst vises og man sende den til nye 
mottagere.  
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6.2 SMS fra planleggeren 

Man kan også sende SMS som påminnelse til en time for en valgt deltager direkte fra 
planleggeren. Man høyreklikker da på aktuell timen for påminnelse og velger «Send SMS» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man får da opp et vindu, med tekst tilpasset den valgte timen og deltagerens mobilnummer 
ferdig fylt ut.  

 

6.3 SMS fra Extensor 

Et tredje alternativ hvis man ønsker å sende en SMS, som ikke nødvendigvis handler om 
innkalling til en time, til en deltager er å klikke på «SMS» ikonet nederst på verktøylinjen i 
Extensor: 

 

 

 
Man får da opp vinduet til venstre. 

 
Her kan man fritt skrive inn tekst og sende 
det til valgt deltager. 
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7 Journal 

Journalen kjennetegnes av dette ikonet:  

Man finner det under menyvalgene Mest Brukt og Deltageradministrasjon i hovedmenyen til 
venstre i hovedvinduet.  

 

 

Journalen i Extensor 05 er bygd opp av ulike skilleark. Noen faggrupper 
har flere skilleark enn andre, og dermed også flere funksjoner. Dette 
styres som regel av superbrukere eller systemadministrator hos den 
enkelte virksomhet.   

 

I dette opplæringsheftet skal vi se på skillearkene «Sammendrag», 
«Notater» , «Tester» samt «Frisklivsskjemaet» som man finner som en 
snarvei i sammendraget. 

 

I Journalen skriver man de faglige opplysningene om deltageren. Alle brukere med 
journaltilgang kan føre journalen på alle deltagere som står i deltagerutvalget.  

 

Øverst i venstre hjørne ser man hvilken deltager den aktuelle journalen 
tilhører: 

  

7.1 Sammendrag 

Sammendraget er en innholdsfortegnelse eller sammenfatning av de journalelementer som er 
opprettet for den aktuelle deltager. Man får informasjon som type journalelement, dato for 
opprettelse, forfatter, samt en liten smakebit på innholdet: 
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Øverst i vinduet kan man sortere journalelementene kronologisk eller etter diagnose. Man 
kan også filtrere på periode. En annen mulighet man har er å vise et utdrag av teksten 
(standard), all tekst, eller ingen tekst i journalavsnittene i sammendraget.  

De ulike journalelementene kan også filtreres etter type, slik at man kan velge selv hvilke 
elementer man til en hver tid vil vise i sammendraget. Dette gjøres ved å klikke av eller på 
hakene forran navnet på journalelementene.  

 

Rød: Viser alle kategorier hvis alle eller noen ikke er markert. 

Grønn: Skjuler alle journalelementene.  

Gul: Oppfrisk oversikten. 

 
 

 

 
Nede til høyre legger man opp snarveier til sne mest brukte 
funksjoner i Journalen. Dette gjøres ved å klikke på 
tannhjulene (rød sirkel). Klikker man på de vil man på opp ett 
nytt vindu: 

 

  

 
 
 
Her krysser man av for de avsnittene man ønsker å ha en 
snarvei til. Det kan være veldig praktisk for hver enkelt 
bruker å legge opp sine egne snarveier da han/hun har 
individuelle behov. Alle bruker ikke nødvendigvis de 
samme delene av programmet.  

 
Superbruker/Administrator kan også på forrhond legge 
opp snarveier, for eksempel etter ulike stillinger.  
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7.2 Notater 

«Notater» er den mest brukte funksjonen i journalføringen i Extensor 05. Notatfunksjonen 
finner man som et eget skilleark i journalen. 

Notat- vinduet ser slik ut:   

 

I «Notater» finner man blant annet: 

• Integrert tekstbehandler som ligner MS Word.  

• Oversikt over alle lagrede notater 

• Øvelsesbank med over 500 øvelser.  

• Anatomimodul – bilder av kroppens anatomi med tegnefunksjon.  

• Brukerdefinert tilgang på hvert notat.  

• Mulighet for utskrift av hele journalen. 

• Journalmaler med ”aktive” felter.  

Opprettelse og administrasjon av maler. 
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7.2.1 Oversikt over notater 

Den øvre delen av notatfunksjonen gir deg oversikt over alle lagrede journalnotater til den 
aktuelle deltager.  

Her vises dato, hvem som har opprettet notatet, hvilken kategori han/hun tilhører, hvilken 
behandlingsserie notatet tilhører, om notatet er rettet (dvs. at det er gjort endringer i notat 
etter klokken har passert midnatt den dagen det ble skrevet), og på hvilket tidspunkt notatet 
sist ble oppdatert. 

Ønsker man å sortere notatene, kan man klikke på kolonnens overskrifter.  

Man kan også sortere etter faggruppe og periode ved hjelp av filtreringsknappen:  

  

 

7.2.2 Integrert tekstbehandler 

I Extensor 05 finner man en tekstbehandler som man nok vil kjenne igjen fra Microsoft 
Word. Den store forskjellen er at notater som man skriver med tekstbehandleren i Extensor 
05 blir lagret i Extensor 05- databasen, og ikke åpent på PC-en et sted f.eks. i Mine 
Dokumenter. Deltagersikkerheten er dermed svært høy. En annen fordel er at kolleger kan få 
lesetilgang til notatene, samt at alle notater for en deltager blir lagret på ett sted.  
I notatfunksjonen finner man en verktøylinje som man også finner i MS Word:   

 
De fleste ikonene er nok velkjente. Derfor forklares bare de viktiste ikonene, samt de som er 
spesifikke for Extensor 05. Man finner:   
 

 Nytt journalnotat, enten som et blankt dokument, eller fra en mal. 

 Lagre notatet ved å trykke på den velkjente blå disketten. 

 Lås opp et låst notat som du selv er forfatter av. Notatene låses ( = signeres) automatisk   
          i det døgnet skifter. Etterpå må dokumentet låses ( = signeres) i Aktuelt.  

 Slett: Det røde krysset sletter et lagret notat.  

        Merk! Notater som er låste kan ikke slettes (jf. Deltagerjournalforskriften).  

 Skriver ut notatet. 

 Sett inn journalnotat: klipp og lim fra flere notater.  
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For å skrive ut hele deltagerjournalen, trykk «Sett sammen til prosessnotat»  (Rød 
sirkel), og deretter skriveren (Grønn sirkel). 

 

 

 

Nederst i notatfeltet finner man knappen valgt mal.  

 

Når det som her står «Standard notat», vil kolonnen «Kategori» i oversikten være uten navn.  

Man kan fritt lage egne navn på notatene, f.eks. Undersøkelse. Det blir på den måten lettere å 
kjenne notatene igjen i oversikten.  

 

 

7.2.3 Bruke en mal 

Den aller enkleste måten å bruke en journalmal på er å velge den fra snarvei oversikten i 
journalsammendraget (se 7.2). Alternativt kan det gjøres på følgende måte: 

 

 

Når man ønsker å bruke en mal trykker man på «Bruk valgt 
val». 

 

 

Finn frem til riktig mal ved å navigere i mappene i oversikten til høyre. Trykk + for å se 
innholdet i en mappe.  

Når ønsket mal er funnet og markert, trykk eller dobbeltklikk på malens 
navn.  

Malen settes nå inn i journalnotatet, og er klar til å fylles ut.  

 

Merk: Det anbefales på det sterkeste å bruke maler ved å lagre dem som 
snarveier! 
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7.2.4 Øvelsesbank 

I verktøylinjen for notater finner man en øvelsesbank, kjennetegnet av dette ikonet: 

Når man trykker på øvelsesknappen får man opp en bank med over 500 ulike illustrerte 
øvelser med forklaring:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velg først kroppsdel, og deretter type øvelse.   

For å velge en øvelse trykk på knappen «Velg». Man kan også dobbelklikke på ønsket øvelse 
(øvelsen blir da merket gule): 

 

De valgte øvelsene kan sees i skillearket «Valgte øvelser». Når man har funnet de riktige 
øvelsene trykker man: 

De valgte øvelsene settes nå inn i journalnotatet, og kan herfra skrives ut til 
deltageren.  

 

Merk! Extensor 05 har integrasjon med øvelsesprogrammet ExerciseOrganizer.  
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7.3 Frisklivsskjema 

Fra og med versjon 1.28 kan man bruke modulen Spørreundersøkelser til å registrere 
relevante opplysninger knyttet til frisklivsresepten. Til dette bruker man skjemaene Friskliv 
oppstart og Friskliv fullført, som kan lastes ned fra våre nettsider. Formålet med 
registreringen er å innhente opplysninger som gir grunnlag for god oppfølging, 
dokumentasjon og evaluering samt at brukeren øker sin bevissthet om egne levevaner.  

 

7.3.1 Import av frisklivsskjemaer 

Dette er en engangsoperasjon som må gjøres for å ta i bruk skjemaene. Filene Friskliv 
oppstart og Friskliv fullført lastes først ned fra våre nettsider, du finner dem på denne siden. 
Filene lastes ned og lagres i en mappe som er tilgjengelig fra Extensor. 

Når de er lastet ned og lagret, går man i Extensor for å importere de inn. Dette gjøres fra 
Journal/Sp.undersøkelser: 

 

 

 

7.3.2 Utfylling av frisklivsskjema 

Når filene er lastet inn vil disse være tilgjengelig fra «Ny undersøkelse»-knappen: 

 

 

Her velger man riktig skjema og trykker OK. Da får man opp skjemaet slik det foreligger, som 
vist under med eksempelet «Friskliv oppstart»:  

http://extensor.no/support/lastned/skjemaer-og-blanketter/
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For å bla mellom de ulike skillearkene i skjemaet kan man enten klikke på [Forrige] eller 
[Neste], eller man kan klikke på skilleark-titlene. Husk å lagre når du er ferdig.  

Det vil være naturlig å fylle ut alle spørsmålene, men du kan også lagre skjema uten å hake på 
alle valg.  Det vil vises i oversiktsvinduet hvor godt utfylt skjemaene er i antall besvarte 
spørsmål og i prosent:  

 

For å redigere, slette eller skrive ut et skjema, markerer du det aktuelle skjema i 

oversiktsvinduet og knappene i verktøylinjen vil bli aktivert.  
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7.3.3 Statistikk på friskliv-besvarelser 

For å ta ut statistikk på besvarelser på grupper av deltakere kan man importere en ferdiglagd 
rapport som heter «Frisklivsstatistikk». Denne laster man først ned fra våre nettsider (du 
finner den på denne linken, under Journal-avsnittet), og lagrer den så i 
ExtensorFelles/Rapporter-mappen. 

Når filen er lagret må man også kjøre et script mot databasen for å opprette riktig kobling 
her. Ta kontakt med Extensor for å få kjørt dette scriptet i deres database. 

Når dette er gjort så kan man ta ut samlestatistikk på ønsket tidsperiode inne fra 
Journal/Rapporter: 

 

 

Rapporten henter ut diverse informasjon fra Seriebildet og gruppedeltakelse, og presenterer 
dette i ulike tabeller og grafer. 

Eksempel 1 fra rapporten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://extensor.no/support/lastned/rdl-rapportutskrifter/
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Eksempel 2 fra rapporten: 

 

 

 

 

OBS! Rapporten henter ut informasjon fra Serie-bildet og fra gruppedeltakelser. Kriteriet for 
å bli med i uttrekket er at serien har utfylt informasjon i feltet «Vurderingsdato». 

Rapporten tar foreløpig ikke ut informasjon fra Spørreundersøkelser-skjemaene. Dette 
jobber vi med, og vil bli implementert på et senere tidspunkt. 

 

7.4 Tester 

Testmodulen i Extensor 05 er egnet til å registrere kvantitative 
testresultater. Testene defineres av virksomheten selv. Resultatene for en 
test kan registreres for én eller flere deltagere i samme operasjon. Det er 
også mulig å registrere flere testresultat for én deltager i samme 
operasjon.   

 

7.4.1 Definere tester 

Det er virksomheten selv som definerer testene. Dette utføres av superbrukerne og er 
beskrevet i en superbrukermanual. Superbruker kan også ta kontakt med support for bistand. 
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7.4.2 Registrere tester 

Registrering av testresultater gjøres fra en av tre følgende knapper:  

Valgene man har er: 

«Registrer resultat av test».    Her kan man registrer resultatet av en test for en  
                                        deltager 

«Registrer flere tester for samme person».  Her kan man velge en av kategoriene som er 
opprettet, og registrere inn resultater for alle 
testene i den kategorien. 

«Registrer flere personer på samme test».  Her velger man en test, og legger inn resultater 
for flere deltagere samtidig.  

7.4.2.1 Registrere resultatet av en test 

 

 

Her velger man kategori, test og dato for når testen er 
utfylt, før man fyller inn resultatet og lagrer.  

Resultat kategori kan brukes dersom en test skal 
gjøres for eksempel på 2 ulike grupper, og man 
ønsker å ta ut statistikk for disse gruppene separat 
ved en senere anledning. 

Man har også mulighet til å legge inn en kommentar 
til testen. 

 

 

 

 

 

 

7.4.2.2 Registrere flere tester på samme person 

 

 

 

Her velger man først kategori. Da får man opp alle 
testene som er lagret med denne kategorien. Man 
velger dato for registreringen, og fyller inn en 
eventuell resultatkategori. 

Resultatet føres inn på alle testene før man lagrer. 
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7.4.2.3 Registrere flere personer på samme test 

 

Her velger man først hvilken test 
man vil registrere resultatene på, og 
setter datoen og klokkeslettet for 
testregistreringen. 

Deretter må man velge hvilke 
deltagere som testresultatene skal 
registreres på. 

Dette kan gjøres ved å velge en 
deltager i deltagerutvalget for så å 
klikke på «Ny – Valgte», for så å 
gjenta prosedyren for alle aktuelle 
deltagere. 

Eller man kan velge «Ny – utvalg» 
for å velge hele deltagerutvalget. 
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7.4.3 Visning av testresultater 

Testresultatene vises i oversikten slik:  

Alternativt kan man bytte visning fra stående til liggende ved å trykke på ikonet helt til høyre:  

Da får man et bilde som ser ut som dette, hvor resultatene vises horisontalt per test. 

 

Hvis man ønsker kan man også vise resultatene som en graf. Da klikker man på ikonet:  

 

 

Her velger man 
ønsket test, som man 
så får opp som en 
graf. 

Man kan klikke på 
grafen for å kopiere 
den, for så å for 
eksempel lime den 
inn i et journal notat. 

  



 Opplæringshefte Extensor05 BHT 

Side 39 av 59 

7.5 Brev dokumenter og blanketter 

Hvis man har behov for å legge inn et dokument som omhandler en deltager benytter man 
skillearket «Brev/dok./blanketter». 

Man klikker da på ikon nummer to fra venstre på verktøylinjen rød sirkel: 

 

1. Her klikker man på «binders» ikonet for å velge hvilken fil man vil legge inn. 

2. Man får da opp en vindu hvor man velger filen man ønsker å legge inn i deltagerens 

journal. 

3. Når man har valgt korrekt fil og klikket «OK» får man opp et viktig spørsmål. Man må 

ta stilling til om man ønsker at dokumentet som legges inn i journalen kun skal ligge i 

journalen og slettes fra der det lå når man la det inn i journalen. 

 
Klikker man «Ja» på dettes spørsmålet vil dokumentet bli slettet fra maskinen din og 

kun ligge i databasen til Extensor.  

4. Til slutt velger man navn på dokumentet og klikker på den blå disketten i venstre 

hjørne for å lagre dokumentet som en del av journalen. 

  



 Opplæringshefte Extensor05 BHT 

Side 40 av 59 

8 Planleggeren 

Planleggeren i Extensor 05 er ikke ulik den mange er vant til å benytte i MS Outlook. 
Extensors Planlegger består av en timeplan i venstre del av vinduet, samt månedskalender og 
skilleark for gjøremål og detaljer i høyre del av vinduet.  

Planleggeren kan vise timeplanen for et utvalg av ansatte, hele virksomheten, rom og 
ressurser eller grupper. Visningen kan være én, fem eller syv dager. Hver enkelt bruker kan 
stille inn sin planlegger etter arbeidsdagens lengde, standard varighet på nye avtaler og farge.  

Planleggeren støtter «dra-og-slipp», slik at man kan dra deltagere fra deltagerutvalgslisten og 
slippe dem inn i timeplanen. Dersom avtalen er konfidensiell, kan emnet skjules for andre 
enn deg selv. De ansatte kan også legge inn elementer hos hverandre. 

For å åpne planleggeren kan man enten: 

Dobbeltklikke på tidslinjen: 

 

Eller trykke på det grønne klokke- ikonet i menyvalget Mest Brukt: 
  
 

Skjermbildet for planleggeren i Extensor 05 ser slik ut: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvre del av timeplanen viser informasjon om dato og hvilken behandler timeplanen tilhører. 
Den venstre aksen viser klokkeslettene: 
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8.1 Verktøylinjen 

Planleggerens verktøylinje skiller seg noe fra de andre vinduene i Extensor 05. Den 
inneholder disse ikonene: 

I dette heftet skal vi plukket ut noen av funksjonene i planleggeren som du nå skal bli bedre 
kjent med. De andre funksjonene foreslår vi at du gjør deg kjent med når du føler deg trygg 
på basis funksjonene: 

8.1.1 Andre ansattes planlegger 

Med knappen lengst til venstre kan man vise og skjule Planleggeren for andre ansatte.  

Hak av for den/de planleggerne man vil se: 

 

 

 

 

 

 

Nå vises timeplanene til de valgte behandlerne: 

 

8.1.2 Se deltagerens planlegger 

I tillegg til å se de ulike behandlernes planlegger, kan man i Extensor se planleggeren 
for deltagerne.  For å se på denne, velger man den aktuelle deltageren og klikker på 
ikonet vist på bildet til venstre, på verktøylinjen i planleggeren. 
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8.1.3 I dag 

Knappen «I dag» er nyttig når man har bladd seg til et tidspunkt langt fram eller 
bak i tid. Ved å trykke på «I dag» skifter planleggeren raskt visning til dagens 
dato/ uke. 

8.1.4 Søke i planleggeren  

Du husker deltagerens navn, men ikke når avtalen var?  

Da kan du trykke «Søk ...»   Skriv inn (deler av) navnet, og trykk «Søk». Du kan velge om 
du vil søke i alle ansattes planleggere, eller bare dagens deltagere. Du får frem alle 
deltagerens konsultasjoner: 

 

Ved å markere den aktuelle avtalen og trykke «Gå til» skifter planleggeren visning til dagen 
avtalen var.  

 

8.1.5 1-5-7 Dagers visning 

Som du kanskje kjenner fra MS Outlook, kan du også i Extensor 05 velge hvor 
mange dager Planleggeren skal vise. Trykk på knappene 1, 5, eller 7, avhengig av 
antall dager du ønsker å se:  

8.1.6 Innstillinger i planleggeren 

 

 

Hver bruker kan stille inn sin planlegger slik 
det er mest hensiktsmessig. Til dette bruker du 

knappen «Innstillinger for Planlegger», og får opp 
vinduet til venstre: 

Legg merke til fanene «Kategori», der du kan opprette 
kategorier for avtalene i planleggeren, og «Utskrift», 
der du kan gjøre innstillinger for utskriften av 
planleggeren. 

I fanen «Outlook-synk», velger du om planleggeren 
din skal synkroniser med Outlook. 
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Vi skal ikke gå gjennom alle mulighetene her, men du skal vite at du kan: 

• Justere intervalldelingen av en klokketime, dvs. å bestemme varigheten til en celle i 
timeplanen. 

• Sette standard varighet på nye avtaler. Dvs. at når du setter opp standard varighet til 
f.eks. 45 minutter, settes nye avtaler som standard opp med 45 minutters varighet. Du 
kan enkelt endre varigheten på avtaler som ikke skal være av standard varighet.  

• Justere Planleggeren din etter arbeidsdagens start og slutt.  

• Endre timeplanens farge.  

• Vise navn/ressurser bare ved initialer. Nyttig dersom flere planleggere vises samtidig 
og det er trangt om plassen. Eksempelvis blir Freddi Fysio til FF.  

• «Åpne avtale ved innsetting av ny fra meny» gjør at du får opp «Egenskaper» til en 
avtale når den settes inn ved høyreklikk- metoden. Ta bort haken dersom du ikke 
ønsker å få opp «Egenskaper» automatisk.  

• «Andre med full tilgang til planleggeren» betyr at du krysser av for hvilke kolleger 
som skal ha tilgang til å gjøre endringer i din timeplan.  

8.2 Opprette en avtale 

Skal du opprette en generell avtale som ikke har med en deltager å gjøre, dobbeltklikker du 
på ønsket klokkeslett. Du får da opp vinduet Egenskaper. Her fyller du inn nødvendig 
informasjon, og trykker den blå disketten for å lagre avtalen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtalen vises nå i timeplanen slik: 
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8.2.1 Dra og slipp prinsippet 

Mange avtaler er knyttet til en bestemt deltager som allerede fins i deltagerutvalget. For at du 
skal slippe å skrive inn personalia for hver avtale, anbefaler vi at du henter deltagerens navn 
fra deltagerutvalget. Dette gjøres på to måter: Dra-og-slipp, eller høyreklikk på ønsket 
tidspunkt. Du velger selv den metoden som fungerer best for deg. 

Dra-og-slipp går ut på at du henter deltageren fra deltagerutvalget, og drar vedkommende 
inn planleggeren: 

Velg den deltageren som det skal opprettes en time til ved å klikke i deltagerutvalget.  

Hold nede venstre/høyre musetast til et «ansikt» kommer til syne som vist her: 

 
 

 

 

 

 

Mens du fortsatt holder musetasten nede, drar du deltageren fra deltagerutvalget og slipper 
vedkommende over ønsket tidspunkt i planleggeren. Avtalen vises nå i planleggeren: 

 

 

 

8.2.2 Sett inn avtale ved høyreklikk 

Den andre måten å opprette en deltageravtale på er å høyreklikke et tidspunkt i planleggeren. 
Du får opp følgende meny:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velg «Ny avtale for valgt deltager». Det opprettes nå en avtale for den deltageren som er 
markert gul i deltagerutvalget:  

 

Avtalen er nå opprettet i planleggeren:  
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Alternativt er det også mulig å søke opp deltageren i samme operasjon som man 
høyreklikker: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Endre en avtale 

Noen ganger må avtaler flyttes på. Skal avtalen flyttes i inneværende uke, gjøres dette enkelt 
ved å «ta tak i» avtalen, dra- og slippe den til over nye tidspunktet. Med å «ta tak i» menes å 
klikke med venstre museknapp i det hvite feltet midt på avtalen, for deretter å dra avtalen til 
ønsket tidspunkt mens du fortsatt holder nede museknappen.  

Under sees et eksempel på en avtale for Trude L. Kaspersen som er i ferd med å flyttes til 
neste dag: 

 

Man får da opp 
dette spørsmålet: 

Dette bekreftes. 

 

Endring av avtalens varighet er også vanlig.  
For å forlenge eller forkorte en avtale, tar du tak i nedre 
høyre kant av avtalen, hvor 
den grå staven er. Den hvite 
musepekeren byttes 
automatisk ut med en pil av 
typen på bildet (rød sirkel). 

Med denne hvite pilen kan du forlenge eller forkorte avtaler ved å skyve pilen opp eller ned 
mens du holder nede venstre museknapp.  

Den praktiske utførelsen med flytting og endring av varighet går som regel lett etter et par 
forsøk.  
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8.3.1 Endre avtale fra en uke til en annen 

Skal avtalen flyttes lengere enn innenfor inneværende uke høyreklikker man på avtalen og 
velger «Flytt avtale»: 

 

Man får da opp et nytt vindu hvor man kan velge til hvilket tidspunkt og evt. behandler 
avtalen skal flyttes: 

 

Rød sirkel:  Tidspunktet hvor timen vil bli flyttet 

Grøn sirkel:  Hvilken behandler som skal være ansvarlig for timen 

Klikk «Flytt avtale» for å fullføre endringen av tidspunktet for avtalen.  



 Opplæringshefte Extensor05 BHT 

Side 47 av 59 

8.4 Invitere andre  

I planleggeren kan man invitere andre. Dette gjøres fra en funksjon inne i avtalens 
egenskaper. Funksjonen gir varsel dersom noen er opptatt på valgt tidspunkt, og gir forslag 
til andre tidspunkt.   

Slik inviterer du dine kolleger:   

1. Legg inn avtalen i én kalender på ønsket tidspunkt.    

2. Åpne avtalen ved å dobbeltklikke.  

3. Trykk knappen «Velg hvilke andre ansatte avtalen også gjelder for».  

 
 

4. Et nytt vindu kommer opp.  

   

 

Velg ønsket tidspunkt og 

varighet. Kryss av de som skal 

være med.  

 Dersom noen er opptatt på 

dette tidspunktet, varsles 

dette med et rødt utropstegn 

ved siden av navnet.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Knappen hurtigvalg , gjør det mulig å velge fra de faste 

planleggervisningene (bilde til høyre):   

  

  

I høyre del av vinduet ser vi 5 forslag til andre ledige tidspunkt 

framover:  

 

 

 

 

  

Trykk på den datoen du ønsker dersom du vil endre fra det opprinnelige tidspunktet.  

 

Antall forslag kan begrenses/utvides: 

  

 

 



 Opplæringshefte Extensor05 BHT 

Side 48 av 59 

5. Trykk velg for å sette inn avtalen i kollegers planlegger. 

Trykk deretter lagre og lukk avtalen.  

 

6. Avtalen vises nå som gjentatt avtale i Planleggeren til de det gjelder:  

 

8.5 Utskrift av planleggeren 

Det finnes ulike utskriftsalternativer for planleggeren. Man kan velge å skrive ut en 
behandlers planlegger, eller man kan velge å skrive ut deltageren sin planlegger. Man kan 
også velge mellom å skrive ut 1, 5 eller 7 dagers visning av planleggeren, alt etter hva som 
passer best.  

For å bytte mellom den ansattes planlegger og deltagerens planlegger klikker man på ikonet: 

Når man har valgt mellom ansatt og deltager klikker man på skriver konet for å skrive 
ut: 

Avhengig av valgene man har gjort vil utskriften variere i utseende.  

8.5.1 Utskriftsalternativer 

Inne i innstillinger for planleggeren:   kan man gjøre enkelte enkle innstilling i forhold til 
hva som kommer med på utskriften. 
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9 Gruppeaktiviteter 

Gruppe-modulen er sentral for frisklivssentraler som bruker Extensor 05. Med denne 
modulen kan man enkelt opprette grupper etter egne kriterier og ønsker. Man kan også 
benytte «Gruppemaler», som gir utvidet funksjonalitet i forhold til planlegging og 
administrering av faste gruppeaktiviteter.  
I praksis har man da 2 forskjellige måter å administrere grupper på.  

1. For de som har mange faste gruppeaktiviteter vil det være hensiktsmessig å bruke 

«Gruppemaler». Da setter man opp gruppeaktivitetene i planleggeren, og når 

deltageren ankommer senteret bestemmer man hva deltageren skal delta på. 

 

2. Man kan også velge å lage frittstående grupper med faste deltakere, men uten fast 

frekvens eller tidspunkt.  Man vil da sette opp gruppeaktiviteten i planleggeren på 

samme måte som en deltageravtale; klikk-og-dra fra gruppeutvalget. 

 

Felles for begge bruksmønstrene er at gruppene først må opprettes i “Gruppeopplysninger”. 

9.1 Opprette gruppe og gruppetyper 

 

For å opprette en ny gruppe går man inn på Gruppeadm. og 
Gruppeopplysninger.  

 

I Gruppeopplysninger kan du opprette nye grupper ved å klikke på «Ny» (hvitt 
ark), og gi gruppen et eget navn.  
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9.2.1 Administrasjon av deltagere i en gruppe: 

 
For å tildele en deltager til gruppen velger man den aktuelle deltageren i 
deltagerutvalget til høyre, og klikker på «Legg til» knappen. 

 
For å fjerne en deltager fra gruppen klikker man på «Fjern» knappen 

 
For å fjerne alle deltagere fra gruppen klikk på «Tøm» knappen. 

 
 

9.3 Gruppemaler 

Denne modulen er et kraftig og brukervennlig verktøy for effektiv planlegging og 
administrering av faste gruppeaktiviteter. Her man kan kjapt sette opp gruppeaktiviteter der 
tidspunkt skal kunne defineres uavhengig av behandler. 
 

Her er det mulig å lage maler for gruppeaktiviteter som skjer til faste tidspunkt. 
En gruppemal vil som regel bestå av mange ulike gruppeaktiviteter, og ved å 
bruke Gruppemaler-modulen slipper man å legge inn én og én gruppeavtale. Det 
gir en god oversikt over gruppeavtalene, og det er enkelt å gjenta gruppemalen 
hvis den skal brukes igjen på et senere tidspunkt.  

 

Velger man å bruke «Gruppemaler» vil arbeidsflyten være denne: 

1. Opprette grupper. Dette gjøres i Gruppeopplysninger (beskrevet i pkt. 9.1). 

2. Definer tidspunkt, frekvens og ansvarlig behandler. Dette gjøres i Gruppemaler. 

3. Når deltageren ankommer senteret, velger man hvilke gruppeaktiviteter han skal 

være med på. Dette gjøres via Personalia -> Tildele gruppe. 

Punkt 1 og 2 danner det overordnede oppsettet, mens punkt 3 er selve tildelingen av grupper 
per deltager. 

 

9.3.1 Opprette gruppemaler 

Gruppemaler-vinduet består av Administrere gruppemaler, Gruppemaler lagt inn og 
Tildeling av ansvarlige. En normal prosess er at man begynner med venstre faneark og 
beveger seg mot høyre.  

I «Administrere gruppemaler» angir man gruppemalens navn, perioden aktiviteten skal 
foregå, samt hvem som er ansvarlig. Et viktig poeng er at man kan velge å ikke tildele 
gruppeaktiviteten noen spesifikk ansatt. Derfor har planleggeren fått en ny «ansatt»; Ikke 
tildelt ansatt. Denne vil alltid ligge øverst i ansattlista i planleggeren.  
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1. Fyll ut malnavn og periode, og lagre. Den kommer da opp i mal-listen til venstre. 

2. Marker aktuell mal, og sett opp gruppene som tilhører denne malen: Velg først gruppe fra 

nedtrekksmenyen (grønn sirkel), så periode, ansvarlig behandler (hvis ønskelig), 

tidspunkt, varighet, ukedag og frekvens. Avslutt med å lagre. Gjenta prosessen med alle 

grupper som skal være med i malen. 

 

Har man veldig mange 

grupper, kan man gjøre 

utvelgelsesprosessen 

enklere ved å klikke 

på knappen i blå sirkel; 

da kan man velge hvilke 

gruppetyper som skal 

vises i nedtrekkslista.  

 

På bildet til høyre ser 

man et eksempel på en 

gruppemal bestående av 

3 ulike grupper.  

 

 

Som standard foreslår systemet at tidsperioden for gruppene er lik malens periode, men dette 
kan man sette opp unikt per gruppe. 

Når malen er definert slik som ønsket, trykker man knappen «Legg inn». De tilhørende 
avtaler blir lagt inn i planlegger hos den ansvarlige. Dersom knappen «Legg inn» er inaktiv, 
er det noen parametere som mangler for at avtalene kan legges inn.  
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I fanearket Gruppemaler lagt inn vises en oversikt over gruppemaler som er lagt inn i 
planlegger. Vi ser navnet på gruppemalen, hvem som har lagt den inn og når, i hvilken 
periode, samt hvor mange avtaler malen genererer.  
 

 

 

Her er det mulig å angre seg, dvs. slette avtalene gruppemalen har generert i planlegger. Det 
er bare mulig å slette gruppemal- avtaler som ikke har noen deltakere. Dvs. at det ikke er 
krysset av noen deltakere. Gruppeaktiviteter som har deltakere kan bare slettes fra 
planleggeren. 

 

Under Tildeling av ansvarlige får man oversikt over alle enkelt- avtalene som gruppemalen 
har generert uten å ha satt en spesifikk ansatt som ansvarlig. Avtalene står altså foreløpig på 
“Ikke tildelt ansatt”.  
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Her kan man velge hvem som skal være ansvarlig, enten på flere avtaler eller én og én. 
Stikkordet er å sortere etter ønsket kolonne for å gruppere for eksempel dag, klokkeslett eller 
gruppenavn. Ctrl + venstre museklikk benyttes for å plukke flere, mens Shift + venstre 
museklikk benyttes for å velge flere i en rekkefølge.  

 

Når de aktuelle avtalene er markert, tildeler man de enkelte aktivitetene slik at de legges inn i 
den ansvarliges planlegger. Dette gjøres ved å velge ansatt fra nedtrekkslista, og deretter 
klikke på ikonet «sett».  

 

Ved konflikt mellom avtaler vises et rødt utropstegn. Da har man 3 valg i forhold til 

innsetting av avtalene; dobbeltbooke, hoppe over eller slette eksisterende.  

 

Hopp over:  Avtalen legges ikke inn i den ansattes planlegger, men blir stående igjen under 

Tildeling av ansvarlige 

Dobbeltbook:  Avtalen settes opp ved siden av allerede eksisterende avtale hos den ansatte 

Slett allerede:  Hvis konflikten skyldes en eksisterende gruppeaktivitet uten deltakere, slettes 

denne. Avtaler med deltakere blir stående. 

Når man gjort alle valgene trykker man lagre, og avtalene blir da lagt inn i planleggeren til 

den ansvarlige behandler. 
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9.3.2 Redigere gruppemaler 

Man kan redigere og slette gruppemaler fra Administrere gruppemaler, samt at man kan 

slette gruppemaler som allerede er lagt inn (fra Gruppemaler lagt inn), men vær obs på at 

man kun kan fjerne gruppeavtaler hvor det IKKE står noen bekreftede deltakere. Avtaler 

MED deltakere blir stående, til man evt. sletter disse via planleggeren. 

For å slette gruppeaktivitet: Slett via Gruppemaler lagt inn, da slettes avtaler (uten 

deltakere) både frem og tilbake i tid. 

For å redigere: Slett først eksisterende gruppeaktivitet via Gruppemaler lagt inn. Så kan man 

redigere gruppemalen via Gruppemaler, og legge nye gruppeavtaler inn på vanlig måte. 

 

9.4 Tildele grupper 

Når en deltager ankommer senteret kan man velge 

hvilke gruppeaktiviteter deltageren skal være med på.  

Da går man til Personalia - > Gruppetilknytning.  

For å sette deltageren opp som deltaker på gruppe  

klikker man først på «Tildel gruppe». 

Da får man opp et vindu som viser aktuelle grupper 

innenfor aktuelt tidsrom. 

Har man veldig mange grupper kan man filtrere etter 

ulike gruppetyper (bildet under). 

 

 

I dette vinduet vises grupper som står 

satt opp i planlegger i tidsperioden  

10.02 – 31.03.11. Marker ønsket  

gruppe, og trykk på grønn piltast (øvre) 

for sette deltageren som deltaker på  

gruppa.  

Ombestemmer man seg kan man fjerne 

deltageren fra gruppa ved å trykke på  

grønn piltast (nedre). 

Når man er ferdig trykker man OK,  

og man ser da hvilke gruppeaktiviteter 

deltageren er satt opp på og hvor mange 

avtaler dette gjelder 

(bildet under). 
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Fra dette vinduet kan man også få frem en oversikt over alle gruppeaktivitetene som 

deltageren er satt opp på, og evt. gjøre endringer for eksempel hvis man vet at det er enkelte 

avtaler deltageren ikke skal være med på. 

Trykk på mappe-ikonet til høyre for «Tildel gruppe» for å få opp oversikten: 

 

  

 

Her kan man gjøre endringer og 

tilpasninger i forhold til hvilke 

grupper deltageren skal være med 

på.  

 

 

 

 

 

 

Når en deltager er satt som deltaker på en gruppeaktivitet, vises dette i deltakerlisten i 

planleggeren: 

 

 

Også her har man mulighet til å fjerne hver enkelt deltaker fra listen, hvis de likevel ikke skal 

delta eller ikke møtte til gruppa. Hvis man i vinduet Gruppetildeling har krysset av «Sett som 

fast deltaker» vil deltageren bli gråtonet hvis man fjerner haken i boksen for deltakelse på 
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gruppen. Så kan man hake dem på igjen hvis de deltar likevel. Har man ikke klikket på «Sett 

som fast deltaker» vil deltageren forsvinne fra deltakerlisten i planleggeren. 

9.5 Frittstående grupper 

Helt i starten av dette kapittelet ble det nevnt at det er 2 ulike bruksmønstre i 
gruppemodulen. Vi har i kapittel 9.2 + 9.3 beskrevet den måten for de som har mange- og 
faste grupper. Man har imidlertid også mulighet for å lage grupper som består av faste 
deltakere, og som man vil dra-og-slipp på ønsket tidspunkt i planlegger, altså uten å bruke 
Gruppemaler- funksjonen i det hele tatt.  

Bruksområdet for dette vil være hvis man har behov for å være enda mer fleksibel, og heller 
sette opp gruppeavtaler enkeltvis.  
I denne manualen tar man utgangspunkt i en allerede opprettet gruppe; OrtopediGym. 
 

 

For å legge til deltagere i gruppen kan du klikke på «Deltakere», velge deltager i 
deltagerutvalget, og trykke på Legg til. Når du har valgt alle deltakerne trykker du på Lagre-
knappen. Vil man gjøre endringer i gruppens navn/type/deltakere, må man trykke AB-
knappen for å låse opp først. 

Disse deltagerne vil komme som forslag til deltagere som skal være faste medlemmer av 
denne gruppen. Når du setter opp gruppeavtalen i planleggeren, vil de foreslåtte deltakerne 
vises som gråtonet i deltakerlisten, slik at du kan hake på de som faktisk møter på gruppa.  

9.5.1 Opprette frittstående gruppeavtaler i planleggeren 

I planlegger kan du aktivere visning av grupper, og dette gjøres ved å klikke frem 
Gruppeutvalget, enten ved hurtigtast F6 eller ved ikonet ved siden av deltagerutvalget: 

 
Når gruppen vises i gruppeutvalget, kan du dra den inn på en time i planleggeren, på samme 
måte som du gjør med enkeltdeltagere. (Man kan også sette opp avtalen ved å høyreklikke på 
ønsket tidspunkt i planleggeren, og velge alternativet «Ny gruppeavtale».) Da vil timen og 
tilhørende regningskort se slik ut: 
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På bildet over ser man at de foreslåtte gruppedeltakerne er gråtonet, og man kan da hake på 
de som er bekreftet fremmøtt på gruppeavtalen. 
 
Tips! Merk at man kan også dra-og-slipp andre deltagere fra deltagerutvalget og 
ned i deltakerlista, disse blir da automatisk haket på som fremmøtt, uten at de 
er faste deltakere på gruppa.  

 

 

Når man har haket på alle fremmøtte, må man 
bekrefte lista ved å trykke på Lagre-knappen. 

Man kan også vise hver enkelt deltagers 
regningskort ved å dobbeltklikke på deltagernavnet, 
for eksempel hvis man vil legge på individuelle 
takster. 

 

 

 

Deltagerne som er med på gruppa og er blitt krysset av og registrert vil få registrert oppmøte i 
Personalia -> Gruppetilknytning  
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10 Intern kommunikasjon 

I Extensor 05 er det mange muligheter for å sikre distribusjon av intern informasjon. Ved å 
gjøre seg kjent med oppslagstavla, og BlueNotes vil man snart oppleve at den interne 
kommunikasjonen blir ryddigere og ikke minst mye mer effektiv.  

10.1 Oppslagstavla 

Oppslagstavla er virksomhetens 
knutepunkt. Bruk oppslagstavla 
til å formidle informasjon 
angående dagens gjøremål, 
avtaler, fellesinfo og 
underfundigheter til bedriftens 
ansatte. Vi anbefaler alle 
brukere av Extensor 05 å huke 
av for at oppslagstavla skal vises 
ved oppstart av programmet. I 
den grad det er mulig bør også 
tavla stå oppe på en av 
maskinene i resepsjonen (eller 
tilsvarende). Jevnlig kontroll av 
oppslagstavla bør innarbeides 
som en rutine.  

 

Dagens gjøremål  

Gjøremål/oppgaver som skal utføres den aktuelle dagen. Gjøremålene plasserer seg på tavla 
kronologisk. Det som forfaller først øverst. 

For å skrive inn nye gjøremål bruker man knappen  «ny» øverst  i Planleggeren.  

 

Dagens avtaler 

Fremkommer med bakgrunn i de avtaler som den respektive  legger inn i sin planlegger. 

 

Dagens fellesinfo 

Her legges informasjon av mer informativ karakter. For å skrive nye elementer brukes  
«I» knappen  i Planleggeren.   

 

Dagens underfundigheter 

Kan eksempelvis settes opp slik at det varsles når en deltager eller en ansatt har fødselsdag. 
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10.2  BlueNote 

Ved hjelp av denne modulen kan man sende meldinger til hverandre, som en slags 
elektronisk utveksling av Post-it lapper.  

 

 

BlueNotes er tilgjengelig i alle skjermbildene i Extensor 05. Ved å trykke på BlueNote- ikonet 
på verktøylinjen (se rød ring ovenfor) startes bluenote- tjenesten og en bluenote- boks 
kommer opp.  

 

 

Ved å ta bort haken ved mottaker kan man bruke 
bluenoten som en huskelapp til seg selv..  

Når man skal lukke en bluenote bruker man det 
grønne krysset. Bruker man det røde vil man i tillegg 
til å lukke vinduet, slette bluenoten.  

 

 

 

 

Alternativt kan man sende bluenotes til enkelte 
ansatte, grupper , avdelinger eller alle ansatte. 

 

 

 

10.2.1  BlueNote arkiv 

Extensor 05 har også et eget BlueNotes arkiv, der alle BlueNotes lagres slik at du i 
ettertid kan gå tilbake til tidligere BlueNotes for å se hva som ble skrevet, samt 
hvem som har skrevet den og når den sist ble oppdatert.  

 

 


