
1 
 

FBV Behandlerkravmelding 

[Oppdatert 08.09.2021 av Richard Meløysund] 
 

 
Innrapportering og oppgjør innen ordningen Fritt behandlingsvalg (FBV) gjøres i Extensor ved bruk av 

filformatet NPR Behandlerkravmelding (NPR BKM). Oppgjørsfilen må sendes inn via Norsk Helsenett, 

og signeres med virksomhetssertifikat. I Extensor håndteres dette via modulen NPR-BKM (rehab), 

eller for enkelhets skyld; BKM-modulen.  

For å kunne sende inn oppgjør innenfor FBV-ordningen må virksomheten først godkjennes ved at det 

sendes inn testfiler fra Extensor; både FBV og vanlig NPR-fil må sendes inn for godkjenning. Extensor 

har lang erfaring med dette, og i praksis er det support og teknisk hos Extensor som står for selve 

testinnsendingene.  

Helfo vedtar utbetalinger den 1. og 16.hver måned. Det vil si at selv om man f.eks sender inn oppgjør 

den 10., så vil ikke vedtaket bli gjort før den 16.  

Normal praksis er derfor å sende inn oppgjør 2 ganger i måneden; den 30. eller 31. samt den 15. hver 

måned. 

Hvis du leser denne manualen før første gangs innsending eller for å gjøre feilsøk så anbefaler vi at 

du leser kapittel 3 i denne manualen først;  Oppsett og grunnleggende innstillinger.  

Hvis man heller vil sette seg inn i normal flyt og prosedyre så er det kapittel 1 og 2 som er mest 

interessant. 
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1 Grunnleggende registrering  

 

For å få et enklest og mest mulig korrekt FBV-oppgjør er det et par faktorer som er helt avgjørende: 

A) Korrekt registrering av informasjon i Serie-bildet.  

B) Opprette rombooking koblet til serie 

C) Forståelse av hvordan man genererer 1 regning pr døgn, i Avreise-modulen.  

 

Feilaktig eller mangelfull informasjon i Serie-bildet vil kunne medføre avviste regninger og dermed 

reduserte utbetalinger. På samme måte vil manglende kunnskap om metodikken rundt regningene 

kunne medføre at man ikke sender inn regninger for alle døgnene man skal ha, med samme 

økonomiske konsekvens.  

I Extensor er det innebygde kontroller for å fange opp hvis det er mangler i informasjonen, men man 

bør også alltid ha en viss menneskelig ekstra-overvåkning på dette, siden konsekvensen av feil er 

reduserte utbetalinger. 

I neste avsnitt beskrives alle avgjørende faktorer inngående.  

 

1.1 Hvilke felter MÅ fylles ut i serien 

 

Felt navn Kommentar 

Kobling til avdeling Hvis virksomheten har flere avdelinger må man sjekke at serien er 

koblet til riktig serie.  

 

Henvist dato Må fylles ut 

Henvist fra Informasjon hentes ved å søke i Adresseregisteret via Kontakter-

vinduet (rød markering), samt fylle ut Kategori-feltet. OBS: Org.nr til 

henviser må være fylt ut. 
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Diagnose Diagnose hentes fra «Vår diagnose»-feltet. Må fylles ut. 

Oppholdstype Settes normalt = 1) Døgnopphold 

NPR-koder Debitor (DB) må settes til 90, dette gjøres inne via kodevinduet (rød 

markering). Andre felter – f.eks – fagområde kan også fylles ut. 

 

Fritt behandlingsvalg Alle de 4 feltene her må fylles ut.  

 

Fritt beh.valg: JA 

FBV-takst: Hent inn riktig takst fra FBV-takstplakaten 

Rettigh.vurd: Dato for rettighetsvurdering, evt dato for oppstart hvis 

man ikke vet dato for rettighetsvurdering 

Vurdert av: Fylles ut på samme måte og med samme kriterier som 

Henvist Fra. 

Refusjonstype Refusjonstype settes til 1) Frikort 

 

 

Alle disse feltene MÅ være fylt ut korrekt for at FBV-kravet skal bli utbetalt. 

 

1.1.1 Lage FBV-seriemal 

For å gjøre innregistreringen av FBV-pasienter enklere så kan man lage seg en FBV-seriemal. Det er 

ikke noe man MÅ gjøre, men det kan være et praktisk hjelpemiddel også for å minimere feilrisikoen. 

Så må man huske på å endre verdier som ikke er identisk med verdiene i seriemalen. 

For å lage en seriemal: 

- Gå til Personalia/Serier, f.eks på testpasient Kalle Krank 

- Opprett en ny serie. Fyll inn info i de påkrevde feltene på serien, som beskrevet i punkt 1.1 

o Noen av feltene kan man sette med «standard verdi», f.eks Refusjonstype = Frikort, 

mens andre må man la stå blanke og heller fylle ut manuelt når man oppretter de 

reelle seriene. Poenget med seriemalen er at man skal slippe å fylle ut ALLE feltene 

manuelt. 
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- Når man har fylt ut feltene går man til Serie-knappen på verktøylinjen, og velger Lagre 

seriemal: 

 
 

- I det vinduet man får opp da fyller man inn navn på malen og lagrer: 

 
 

 

- Neste gang man skal opprette en FBV-serie så velger man denne fra nedtrekkslisten man får 

opp ved å trykke på Serie-knappen og seriemal: 

 
 

- Da blir alle feltene fra malen fylt ut på serien, så kan man manuelt redigere/endre på 

verdiene hvis det er behov for det. 
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1.2 Rombooking 

Dette er det enkleste punktet i denne manualen. Man går rett og slett til Personalia/Rom, og 

oppretter en rombooking for hele oppholdet.  

Et par punkter å være obs på: 

1. At rombookingen er koblet til riktig serie 

2. At rombookingen er koblet til riktig avdeling  

 

 

NB: Hvis oppholdets varighet endrer seg, må man inn i rombookingen og endre denne tilsvarende. 

Dette får også konsekvenser for generering av regninger, se kapittel 2.2.1 og 2.2.2.  

 

1.3 Avreise og generering av regninger 

 

To ganger i måneden skal man altså sende inn en oppgjørsfil til Helfo. Denne oppgjørsfilen består av 

regninger hvor ett pasientdøgn = ei regning. Har man hatt 1 pasient på et 20 dagers opphold skal det 

altså genereres 20 regninger for denne pasienten.  

Generering av regninger gjør man i Avreise-modulen i Personalia. Her vil man få opp en liste over alle 

opphold (1) og en liste over alle døgnene (2) som tilhører dette oppholdet. Man kan også velge om 

man vil inkludere helligdager, helgedager og permisjonsdøgn (3) i døgnlisten. Normalt sett skal 

helligdager og helgedager inkluderes når det gjelder FBV-pasienter, men dette kommer an på hvilke 

avtaler man har med helseforetakene. Velger man å vise permisjonsdøgn så vil disse vises som 

gråtonet i listen, men disse vil uansett ikke bli med på oppgjørsfilen. 
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Her ligger også knappen for å generere regninger for hvert døgn, med tittelen «Send til oppgjør» (4). 

(Knappen burde nok egentlig bare hett «Lag regninger»; det er ingenting som blir sendt av gårde 

enda.) 

Ved å trykke på «Send til oppgjør» blir det opprettet en regning for hvert døgn i oversikten, og 

regningene blir overført til modulen NPR-BKM (rehab). For enkelhets skyld bruker vi å si at man 

sender regninger til BKM-modulen. 

Normalt sett sender man regningene til BKM-modulen så snart pasienten har ankommet (husk at 

serie og rombooking må være riktig registrert først!), men dette kan virksomheten bestemme selv ut 

fra egne rutiner og hva som passer best. Man bør i hvert fall gjøre det før man skal sende inn neste 

Helfo-krav, slik at regningene blir med i kravet. 

Når man har sendt regningene til BKM-modulen, vil døgnene bli «låst». Dette vises med en grønn 

hake samt at datoen for når dette ble gjort vises i Sendt til oppgjør-kolonnen i Avreise-modulen: 
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2 Å lage et FBV-oppgjør 

Når man har generert regninger, så vil alle regningene dukke opp i BKM-modulen. 

Denne ligger under Personlig adm, såfremt brukeren har fått tilgang til 

«Rehabiliteringsoppgjør» i brukerkontoen sin, ref punkt 3.1. 

 

Før man starter prosessen i BKM-modulen kan det være lurt å kjøre FBV-kontrollrapporten først (se 

kap 2.2.4). Da vil man få en pekepinn på hvor stort oppgjøret skal bli hvis man har gjort alt riktig.  

BKM-modulen åpnes i et eget vindu, hvor det er 2 faner; Til behandling og Innsendt (se bildet under). 

I fanen Til behandling bearbeider man alle ikke-innsendte oppgjør og regninger. Oppgjør som er 

ferdig innsendt og utbetalt ligger i fanen Innsendt. 

 

2.1 Kontroll og produksjon av oppgjør 

 

Start med å velge NPR BKM FBV (1) og så trykke Ny (2). 

 

Regningene du har generert fra Avreise vil nå bli presentert i hovedvinduet (3).  

Under følger en punktvis prosedyre på et normalt forløp videre: 

(OBS! Har man veldig mange regninger i listen så kan det være en god ide å først skille ut alle 

regninger som IKKE skal være med på oppgjøret. Se kapittel 2.2.3) 

1. Markér den perioden du ønsker å sende inn regninger for. Dette gjøres ved å velge manuell 

periode i Marker-vinduet, og så angi periode: 
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2. Nå vil man se hvilke regninger som blir tilhørende dette oppgjøret: 

 

Valgte regninger får en hake i 

sjekkboksen til venstre. 

 

 

 

 

 

 

3. Lagre oppgjøret slik at det nå vises dato og sum i kolonnen til venstre: 

Her har man nå laget et BKM-oppgjør. Men 

foreløpig er det bare en slags kladd, som må 

kontrolleres før innsending.  

 

Hvis vi ser for oss en fysisk innsending så kan man 

si at oppgjøret er konvolutten, mens alle døgnene 

er enkeltstående regninger som ligger i 

konvolutten.  

 

 

De regningene som ikke ble haket på i forrige punkt, ligger nå utenfor 

konvolutten/oppgjøret, og kan tas med ved neste gangs innsending. 

 

4. Kjør kontroll på oppgjøret: Trykk Kontrollér-knappen og så Start i det vinduet som kommer 

opp. 

5. Kontrollen sjekker nå følgende punkter i Serie: 

a. «Henvist Fra» er fylt ut korrekt 

b. «Vår diagnose» er fylt ut, og med kodeverk ICD-10 

c. Debitorkode 90 er valgt 

d. Alle 4 feltene under «Fritt behandlingsvalg» er fylt ut korrekt 

e. Oppholdstype = Døgn 

f. At personnummer på pasienten er gyldig 

 

6. Hvis kontrollen finner noe som er feil, så vil man få et varsel på den enkelte regning, og man 

vil se årsak til varsel i rubrikken under regningene: 
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Får man opp slike varsler må man gå inn i Serie-bildet og korrigere informasjonen før man 

kjører ny kontroll og får bekreftet at alt er ok. 

 

 

7. Når alle regningene på oppgjøret er kontrollert og ok kan man låse av dette oppgjøret. (Eller 

«lukke igjen konvolutten» om man vil): 

8. Trykk «Send inn» 

9. Oppgjøret blir nå flyttet over til Innsendt-fanen (1), hvor man ser oppgjøret med dato og 

beløp i venstre kolonne (2). Trykker man på oppgjøret får man frem alle tilhørende regninger 

(3), disse er nå låst – som det fremgår av de grønne hakene.  

 

 
 

10. Neste steg er å trykke på Lag fil til innsending (4). 

11. Man får da opp et vindu hvor man skal velge hvor oppgjørsfilen skal lagres. Plasseringen skal 

være identisk med filbanen som er angitt som utboks for elektroniske meldinger, se kapittel 

3.3 – punkt 4. Normalt sett huskes denne fra forrige gang, da er det bare å trykke Lagre på 

den plasseringen som foreslås.  

12. Oppgjørsfilen blir nå lagret i utboksen, og filen sendes til Helfo. 
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13. Om man ønsker å kontrollere at filen er sendt OK kan man gå inn i DIPS Communicator og se 

at filen ligger i Sendt-mappen, at den er markert med grønt ikon og har status «Akseptert». 

Det kan ta noen minutter før den blir grønn. Trykk gjerne F9 (trigger sending/mottak) og F5 

(oppdater visning). Når meldingen får grønt ikon, er filen mottatt OK hos Helfo. 

a. Når meldingen har fått positiv applikasjonskvittering (= grønt ikon), kan man faktisk 

umiddelbart sjekke om regningene blir godkjent eller avvist hos Helfo, man trenger 

ikke vente på utbetalingsvedtaket for å sjekke dette. Se tips om dette i kapittel 2.2.5. 

14. Utbetalingsvedtak sendes som regel neste dag, pr e-post til den som er angitt som 

kontaktperson i BKM-innstillingene, se kapittel 3.5. 

 

 

2.2 Håndtering av ulike scenarioer 

En oppskrift på hvordan sende et feilfritt oppgjør er vel og bra. Men hva gjør man hvis det er ting 

som oppstår underveis, som gjør at man må utenfor hovedveien? Her er noen tips og triks på 

hvordan håndtere ulike scenarioer i BKM-modulen. 

2.2.1 Oppholdet forkortes 

Når et opphold blir forkortet vil man sitte igjen med regninger som må slettes. Her er et eksempel på 

hvordan dette skjer og hvordan det håndteres: 

1. Pasient A har et opphold fra 01.05 – 31.08.  

2. Via Avreise-modulen har man generert regninger for hele perioden. I BKM-modulen ligger 

det dermed regninger for mai, juni, juli og august på denne pasienten. Disse regningene lever 

«fritt» i BKM-modulen. 

3. Så avbryter pasienten oppholdet, og velger å reise 30.juni. Da er det to viktige ting som må 

gjøres i Extensor: 

a. Rombookingen forkortes ned til korrekt dato; altså sluttdato 30.06. 

i. Dette gjøres i Personalia/Rom 

b. Gå inn i BKM-modulen og slett alle regningene i juli og august på denne pasienten. 

ii. Man sletter ved å høyreklikke på regning og velge «slett oppføring» 

iii. Man kan slette en og en, eller markere flere regninger og slette mange i 

samme operasjon. 

iv. I dette eksempelet gjør man det enklest ved å sortere regningene etter navn, 

og så markere alle regningene (fra 01.07-31.08) til Pasient A og så 

høyreklikke og velge «slett oppføring». 
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4. Da vil man ha samsvar mellom oppholdet varighet og antall regninger, slik at man unngår å 

sende inn regninger for døgn som er etter oppholdets slutt. 

5. Virksomheten bør ha faste rutiner på hvem som skal utføre dette når rombookingen 

forkortes. 

 

2.2.2 Oppholdet forlenges 

Når et opphold blir forlenget vil man få et scenario hvor man må generere nye regninger for den 

forlengede perioden. Her er et eksempel på hvordan dette skjer og hvordan det håndteres: 

1. Pasient B har et opphold fra 01.05-31.05.  

2. Via Avreise-modulen har man generert regninger for hele perioden.  

3. Så ønsker pasienten å forlenge oppholdet til 30.07. Da må man gjøre to ting: 

a. Rombookingen forlenges til 30.07. 

i. Dette gjøres i Personalia/Rom 

b. Gå til Avreise-modulen og trykk «Send til oppgjør», slik at det genereres regninger 

for de «nye» døgnene 

4. Virksomheten bør ha faste rutiner på hvem som utfører dette når rombookinger forlenges. 

5. De nye regningene er nå oppretta og håndteres på vanlig måte i BKM-modulen 

2.2.3 Triks for å skille ut fremtidige regninger 

Hvis man har pasienter med lange opphold – f.eks opphold som varer opp mot et år – så vil man 

risikere å få opp veldig mange regninger i BKM-modulen hver gang man skal sende inn et oppgjør. 

Det kan bli flere tusen regninger, og dette vil kunne gi en del treghet i prosessen samt en del «støy» i 

bildet. Risikoen for å koble fremtidige regninger til oppgjør er også en faktor. 

Et triks for å håndtere dette er å lage seg et dummy-oppgjør med alle fremtidige regninger. Her kan 

de ligge «på vent» til neste innsending. Her beskrives fremgangsmåten for dette: 

1. Åpne BKM-modulen 

2. Trykk NY for å få frem listen over alle regninger 

3. Trykk Markér -> Angi manuell periode. 

4. Så velger man FraDato = dagen etter oppgjørsdato 

a. Hvis man skal sende oppgjør for perioden 01.05-15.05, så setter man FraDato = 16.05 

5. Velg TilDato langt frem i tid, f.eks 1 år frem i tid. Og trykk OK. 

6. Nå vil alle regningene som IKKE skal være med på dette oppgjøret være haket på 

7. Lagre oppgjøret. Endre gjerne dato til f.eks 31.12.2021, slik at det fremgår av dato at dette er 

et fremtidig oppgjør. Dette er et såkalt dummy-oppgjør. 

8. Trykk NY, slik at man nå ser alle regningene som IKKE er med på dummy-oppgjøret.  

9. Nå kan man følge vanlig prosedyre med de regningene man skal sende inn, som beskrevet i 

kapittel 2.1 
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2.2.4 Sjekk om man har fått med alle regninger 

Når det gjelder FBV-oppgjør er det ofte relativt store summer involvert. Gjør man noe feil med 

innsendingene kan det derfor få økonomiske konsekvenser. I Extensors BKM-modul er det 

kontrollfunksjoner som sjekker at man har registrert inn korrekt info, men det fortsatt mulig å gjøre 

menneskelige feil som kan medføre redusert oppgjør. 

Vi har derfor laget en FBV kontrollrapport som dere kan bruke i Rapportering-modulen, som et 

verktøy til å kvalitetssikre at oppgjøret blir korrekt og at dere ikke går glipp av noe. Denne rapporten 

ligger tilgjengelig under Fra nett, som vist på bildet under. Rapporten kan importeres til Våre (ved å 

høyreklikke på rapporten -> Legg til Våre), slik at har denne tilgjengelig lokalt også. 

 

Når man kjører rapporten velger man 

perioden man skal sende inn oppgjør 

for, og så sjekker man totalsummen. 

Da har man en pekepinn på hvor 

stort oppgjøret skal bli. Dette kan 

man gjerne gjøre før man starter 

prosessen med kontroll av filen.  

Når man jobber med oppgjøret i 

BKM-modulen vil man se 

oppgjørssummen, og hvis det er 

signifikante avvik i summene så vet 

man at her er det noe som er 

feilregistrert og som må sjekkes 

nærmere. 

 

 

 

 

 

2.2.5 Sjekk status i DIPS Communicator 

Når oppgjørsfilen er sendt, kan man gå inn i DIPS Communicator og sjekke om regningene blir 

godkjent eller avvist hos Helfo. Det blir en slags sniktitt på utbetalingsvedtaket som først kommer 

dagen etterpå. 

For å sjekke dette i DIPS Communicator gjør man følgende: 

1. Logg inn i DIPS Communicator 
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2. Gå til «Sendt»-mappen 

 
 

3. Her skal meldingen nå ligge, med tittel «Fritt behandlingsvalg oppgjørsme» 

4. Dobbeltklikk på meldingen, slik at den åpnes i eget vindu 

5. Velg fanen Relatert 

6. Klikk på Applikasjonskvittering 

7. Klikk på Melding 

8. I det bildet man får opp da vil man se om meldingen er mottatt OK, eller med «Feil i 

delmelding».  

9. Hvis det er feil i meldingen, vil det her fremkomme info om hvilke regninger dette gjelder. 

Disse er angitt med et regning-nr. Dette tilsvarer dok.nr på hver regning i BKM-modulen. 

10. På denne måten kan man fange opp feil som har sluppet gjennom kontrollen, og så korrigere 

disse regningene og sende inn på nytt innen fristen, slik at man slipper å måtte vente med 

innsending til neste frist.  

2.3 Korrigere avviste regninger 

Selv om det er mange kontrollfunksjoner og varsler underveis, så kan man støte på det scenarioet at 

man har sendt inn regninger med feil eller mangler, som har blitt avvist av Helfo. Da må man 

korrigere årsak til feil, og sende regningene inn på nytt: 

1. Lokalisér først hvilke regninger som er avvist. Altså hvilke regning-nr / dok.nr som er avvist. 

Dette ser man enten i DIPS Communicator (kap.2.2.5) eller i utbetalingsvedtaket fra Helfo. 

a. Hvis man har fått 15 avviste regninger så er det ofte slik at alle disse tilhører en og 

samme pasient, fordi alle døgnene er avvist pga feil/mangel i serien. 

2. Noter ned hvilke pasienter og døgn det er snakk om. Dette er viktig, siden man i den videre 

prosessen vil utføre handlinger som gjør at regningene vil få et nytt regning-nr, og det 

opprinnelige regning-nr vil da være borte. 

a. Det man i praksis gjør er å sjekke regning-nr i utbetalingsvedtaket opp mot dok.nr i 

BKM-modulen, og da finner man ut hvilke pasienter det er snakk om og hvilke døgn 

pasientene har fått avvist.  

b. Her må man naturligvis også notere seg ned årsak til at regningen er avvist, slik at 

man vet hva man må korrigere. 

3. Åpne BKM-modulen og velg NPR BKM FBV i nedtrekksmenyen. 

4. Lag et dummy-oppgjør. Dette gjøres for å unngå miks av regninger senere i prosessen: 

a. Trykk «NY»-knappen 

b. Trykk «Velg alle/ingen»-knappen, slik at alle regninger i oversikten får en hake i 

sjekkboksen til venstre. 

c. Trykk «Lagre» 

d. Trykk Endre dato, og sett dato 2 uker frem i tid (evt annen dato frem i tid). Poenget 

er å tydelig skille dummy-oppgjøret fra det oppgjøret du skal korrigere. 
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5. Gå til «Innsendt»-fanen  

6. Trykk på oppgjøret som inneholder de avviste regningene. Alle regningene vises nå i 

oversikten.  

7. Lås opp oppgjøret ved å trykke på «Lås opp» (alternativt høyreklikk på oppgjøret og velg 

«Markér som ikke innsendt»). Trykk OK på meldingen for å bekrefte dette. 

 
 

8. Oppgjøret flyttes nå over til «Til behandling»-fanen. Trykk på dette oppgjøret for å vise alle 

regningene. 

9. Så kobler man av de regningene som ble avvist av Helfo. Dette gjøres ved å ta bort haken i 

sjekkboksen til venstre på alle disse regningene. Husk at man kan sortere visningen etter 

f.eks pasientnavn, slik at man får listen i den rekkefølgen som er mest praktisk for å raskt 

fjerne mange haker. 

10. Når man har koblet av alle de avviste regningene trykker man «Lagre». Da vil totalsummen 

på oppgjøret endre seg, og hvis man har gjort alt riktig så skal totalsummen nå tilsvare det 

som faktisk ble utbetalt fra Helfo på dette oppgjøret. 

11. Trykk «Send inn», slik at oppgjøret flyttes over til «Innsendt». Dette oppgjøret nå er låst og 

ferdig behandlet. 

12. Gå tilbake til «Til behandling», og trykk «NY»-knappen. De avviste regningene vil nå vises. 

13. De avviste regningene kan nå bare slettes. Marker alle regningene, høyreklikk på en av disse 

og velg «Slett oppføring». Bekreft ved å trykke OK. 

14. Så må man korrigere årsaken til feil. Som regel er det et eller annet i serie-bildet som 

mangler eller er feil utfylt. Men er man i tvil -> kontakt Extensor for bistand. 

15. Når man har korrigert årsak til feil må man generere nye regninger på den enkelte pasient. 

Dette gjøres på vanlige måte, fra Avreise-modulen, som beskrevet i kapittel 1.3. Ved å trykke 

på «Send til oppgjør» vil det nå bli generert nye regninger for de døgnene som ble avvist.  

16. Når man har generert nye regninger for de pasientene det gjaldt, kan man lage et helt nytt 

oppgjør som bare inneholder disse regningene, på vanlig måte. Dette kan sendes inn når som 

helst, og blir med på neste utbetalingsvedtak. 
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3 Oppsett og grunnleggende innstillinger 

 

3.1 Tilgang til BKM-modulen 

For å få tilgang til NPR BKM-modulen i Extensor er det flere momenter som spiller inn: 

• Lisensen må være satt opp med Helfo-modul 

• Den som skal sende oppgjøret må være satt opp med tilgang til modulen 

“Rehabiliteringsoppgjør”. Dette gjøres i brukerkontooppsettet  

• Avdelingen som bruker er satt opp på må være satt opp med at den skal rapportere NPR 

BKM, i Ansattes Personalia: 

 
 

• OBS! Avdelingens kontaktinformasjon må også være registrert i dette vinduet, blant annet 

org.nr og HER-ID.  

 

3.2 FBV-takstplakat må være oppdatert 

Beløpene for FBV-takster blir innimellom oppjustert av myndighetene. Når dette skjer, må man 

oppdatere takstplakaten i Extensor.  

For å sjekke om takstene er oppdaterte går man inn i Personalia/Serie-bildet på hvilken som helst 

pasient, trykker AB-knappen og så på takst-knappen under Fritt behandlingsvalg-rubrikken:  

 

I fanen Takstplakat (1) ser man takstene, og ved å trykke på hengelås-ikonet (2) vil man kunne se 

hvilke beløp som ligger på alle takstene: 
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Hvis man ser at takstbeløpene 

er utdaterte må takstplakaten 

oppdateres. Oppskriften på 

hvordan man gjør dette finner 

man på FAQ-rubrikken på 

www.extensor.no/opplaering.  

 

 

 

 

 

 

3.3 Innstillinger for elektronisk innsending 

For å sende elektroniske meldinger må man angi plassering for inngående og utgående meldinger 

hvor meldingsservicen skal hente og levere meldingene. Dette må gjøres på hver enkelt 

bruker/ansatt som skal sende elektroniske meldinger, f.eks FBV oppgjørsmelding. Dette angis her: 

 

1. Velg Systemadm. 

2. Velg Oppsett 

3. Klikk på linjen for Bane til innboks for elektroniske meldinger. Bla deg frem til riktig mappe for 

meldingstjeneren som håndterer innsendingen. Bruker man DIPS Communicator er dette en 

nettverksmappe på DIPS-serveren som heter Inbox. 

4. Klikk på linjen for Bane til utboks for elektroniske meldinger. Bla deg frem til riktig mappe for 

meldingstjeneren som håndterer innsendingen. Bruker man DIPS Communicator er dette en 

nettverksmappe på DIPS-serveren som heter Outbox. 

http://www.extensor.no/opplaering
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3.4 Legge inn virksomhetssertifikat 

FBV-oppgjørsmeldingen skal signeres med virksomhetssertifikatet. Som en engangshandling må 

dette lagres i NPR-BKM-modulen. Denne finner man under «Personlig adm.»: 

 

Gå til fanen «Innsendt», og trykk på «Virks.sert.»: 

 

Via knappen «Hent fil for sertifikat» blar man seg frem til plasseringen hvor dette er lagret (hør med 

IT-ansvarlig hvis dere ikke vet hvor det ligger). Så skriver man inn passordet og trykker «Lagre». Lukk 

vinduet når dette er gjort. 

Dette er en engangsoperasjon, og trenger ikke gjentas hvis f.eks andre brukere skal sende inn NPR-

BKM. Normalt sett er dette gjort tidligere i forbindelse med oppstart eller innsending av andre 

elektroniske meldinger. Men er man i tvil -> hør med IT eller Extensor. 

 

3.5 BKM-innstillinger  

En annen engangsoperasjon er å legge inn korrekte verdier inn i BKM-innstillingene. Disse åpnes fra 

BKM-vinduet, via koffert-ikonet i venstre hjørne (evt «Fil») -> Innstillinger: 
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Her er et eksempel på hvordan innstillingene kan se 

ut. De aller fleste feltene må fylles ut.  

Er dere usikre på hvilke verdier som skal fylles inn 

så er det bare å ta kontakt med Extensor så bistår vi 

på dette. 

Utbetalingsvedtakene blir sendt til e-post adressen 

som er oppgitt i feltet «E-post kontaktperson».  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Andre innstillinger 

Organisasjonsnummer til Arbeids- og velferdsetaten må legges inn som mottakers identifikasjon. 

Dette gjøres ved å gå til Systemadministrasjon -> Administrator -> Elektroniske meldinger -> NAVs 

elektroniske ID ved innsending (mottagers ID). Her setter man inn organisasjonsnummeret 

889640782: 

 

 


