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[Sist oppdatert 25.01.2021 av Gry Kalstad] 

Covid-19 hurtigtest, registrering og innsending 

Innledning 

I Extensor kan du registrere svar fra covid-19 hurtigtest og sende inn svaret til FHI. 

Når oppsettet er klart, gå til side 3 for å lese om selve registreringen av prøvesvar. 

Forutsetninger for bruk 

Tilkobling til Norsk Helsenett / brukernes e-ID 

Virksomheten må være tilknyttet NHN.  

Bestilling av API-nøkkel til sending av hurtigtestsvar Covid-19 

Foreløpig (pr.05.01.2021) må bestilling av API-nøkkel gjøres med en henvendelse til følgende 

to epostadresser (send til begge to): 

karstk@sykehuspartner.no 

tor.wallin@sykehuspartner.no 

Det jobbes med å kunne registrere seg på NHN for å få API-nøkler, men dette er ikke helt 

klart. 

Etter bestilling, får man i retur en API-nøkkel som skal benyttes i oppsett i Extensor. 

Oppsett i Extensor 

Tilgang til registrering og innsending av Covid-19 hurtigtest finner du i Journal\ 

Sammendrag\ Snarveier. Klikk på tannhjulet for [Oppsett] og hak av for 'Covid-19 hurtigtest'. 

 

Når snarveien vises under 'Snarveier', klikk på den for å gå videre med oppsett for sending. 

API-nøkkel til bruk ved innsending, legges inn under tannhjulet [Oppsett]. Denne nøkkelen 

gjelder pr. område og kan bare endres av brukere som har systemtilgang. Koden legges inn 

her og krypteres når den lagres slik at den ikke kan endres ved en feiltakelse.  
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Fjern hake for 'Testmodus' når det er klart for å starte innsending. 

Klikk tannhjulet igjen for å skjule oppsettet. 

 

 

Personopplysninger i Extensor 

I Personalia er det krav om at F-nr eller D-nr er lagt inn på pasienten.  

 

Registrering av prøvesvar i Extensor 

Gå til Journal\Sammendrag på pasienten og klikk på snarveien 'Covid-19 hurtigtest'. 

 

 

Du får opp et bilde hvor svaret på testen kan legges inn og deretter sendes inn elektronisk.  

 

1) Legg inn informasjon 

Evt. kobling til konsultasjon 

Kontrollér at tidspunkt er riktig 

Klikk på aktuelt resultat 

Angi evt. informasjon om kliniske 

opplysninger 

 

2) Velg evt. at fastlege skal få kopi. 

Det er FHI som sender kopi til 

pasientens fastlege som de har 

registrert. 

 

Avkryssingen for kopi til 'Meg selv' (som ikke kan endres) vil si at FHI sender resultatet også 

tilbake til Extensor. Da vil prøveresultatet komme inn i Extensor som EDI-melding 'Svar - 

Klinisk kjemi' for pasienten – med deg selv som mottaker.  
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Når du så legger EDI-meldingen i pasientens journal, legges resultatet inn i laboratorie-

modulen, med kopi i notat som også ligger i Journal\Sammendrag. I meldingen vil det 

framgå om fastlegen har fått kopi. 

 

3) [Lagre] og klikk på [Send elektronisk] 

Når svaret er sendt, blir det aktuelle testinnslaget markert med en blå hake. 

 

Alle lagrede prøveresultater vises også i Journal\Sammendrag. 

 

Korrigering av feil innsendt resultat 

Dersom det har blitt sendt inn feil resultat, må man registrere riktig resultat og sende inn på 

nytt, evt. angi i notatfeltet at forrige resultat var feilsendt. 


