
 
 

[Oppdatert 12.04.17 av Richard Meløysund] 

Rehab og frikort 
I denne mini-manualen beskrives noen viktige funksjoner knyttet til egenandelsspørring og 

beregning av frikort. 

 

Forutsetninger for automatisk egenandelsspørring 
Følgende forutsetninger må være oppfylt for at Extensor skal generere spørringer til 

HELFO/NAV, og for at Extensor skal kunne motta svar på spørringene: 

1. Spørringen må være aktivert. Dette gjøres i Systemadm -> Administrator -> 
Elektroniske meldinger: 

 
(Pr april 2017 må innstillingen stå til å spørre på begge frikortene, siden DIPS 
Communicator ikke har støtte for enkeltspørringer) 
  

2. Bane for edi utboks må være satt i oppsett 
3. Pasienten må ikke være reservert mot spørringen (i personalia) 
4. Det må være angitt personnummer (eller d-nummer) på pasienten i personalia (fullt 

nummer er krav) 
5. Det må være angitt enten personnummer, HPRID eller HERID på avsender i ansattes 

personalia 
6. Det må være angitt org.nr., HERID eller RESHID for virksomheten (avdeling). Settes 

under Ansattes personalia->Avdeling 
7. I tillegg kommer oppsett av Dips Communicator. 

 

Funksjonen «Minste beløp utbetalt» 
 

Med en døgnpris på 138 kroner (pr 2017) vil pasienter på opphold passere frikortgrensen på det 

15.døgnet. Da kommer beløpet opp i 2070 kr (15 x 138). Siden frikortgrensen pr.01.01.17 er kr 1990, 

og det ikke er mulig å «splitte» døgn, så vil pasienten måtte betale 80 kr over frikortgrensen, for så å 

kreve dette tilbakebetalt fra Helfo. Imidlertid utbetaler ikke Helfo beløp mindre enn 200 kr, så her 

står enten rehab.senteret eller pasienten i fare for å tape penger.  

For å håndtere dette har Extensor laget en løsning som gir virksomheten muligheten til å legge inn et 
«minste beløp utbetalt». Dette administrerer man under Systemadm -> Administrator -> 
Egenandelstak og døgnpris -> Sett egenandelspris og døgnpris (opphold). Her får man opp et eget 



 
 

vindu, hvor man bl.a. kan legge inn «Minste beløp utbet. (frikort)»

 

 

Her har man i praksis 3 ulike alternativer: 

 

1. Legg inn summen 200 kr.  

Dette vil medføre at pasienten betaler de 16 første døgnene av oppholdet, og dermed 

betaler 2208 kr for disse. Siden man nå overstiger frikortet med mer enn 200 kroner vil 

pasienten nå automatisk få utbetalt det overskytende beløpet fra Helfo.  

Avreisemodulen vil håndtere dette slik at egenandel for døgn nr. 17 og videre vil bli sendt 

som krav til Helfo via NPR-BKM oppgjørskrav. 

Det er dette som er standard valgt i Extensor, og som er løsningen vi anbefaler. 

 

 
 

 



 
 

2. Legg inn summen -1 kr.  
Dette vil medføre at Avreise-modulen i Extensor vil fakturere pasienten for de 15 første 
døgnene med nøyaktig frikortbeløp (kr 1900 pr 2017). Dette var den opprinnelige løsningen, 
og kan fint brukes, men da «mister» rehab.senteret de siste 80 kr for det 15.døgnet.  
Extensor har latt denne løsningen bestå siden det er enkelte virksomheter som har laget seg 
egne løsninger for å kunne kreve inn restbeløpet. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Fjern «Minste beløp utbet. (frikort)» 
Dette gjøres ved å slette linjen fra vinduet «Faste beløp» (som vist på første side). 
Dette gjør at Avreise-modulen vil fakturere pasienten for de 16 første døgnene med korrekt 
beløp (kr 2070 pr 01.01.17). Ulempen med dette ligger da på pasienten, som ikke får 
refundert de overskytende 80 kronene fra Helfo, siden dette beløpet er lavere enn det 
fastsatte minstebeløpet på 200 kroner.  
Pasienten kan imidlertid samle opp andre utgifter/egenandeler, og sende inn sitt krav til 
Helfo når beløpet overstiger minstebeløpet.  
 

 
 
 
 


