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Elektronisk handelsformat (EHF) er en standard for elektronisk utveksling av informasjon (dokumenter) 

mellom avsender og mottaker. I Extensor kan alle fakturaer eksporteres på EHF-format.  

EHF-fakturaer kan benyttes til alle bedrifter eller forsikringsselskaper som kan ta imot på EHF-

format. I dette dokumentet er hovedfokus på faktura til forsikringsselskap, men prinsippene er de 

samme for å sende fakturaer til andre bedrifter.    

Forutsetninger  
Man må ha organisasjonsnummer for egen virksomhet.  

Dessuten:  

- Extensor 05 versjon 1.32 eller høyere   

- Tilknytning til NHN  

- Avtale med et aksesspunkt / meldingsformidler  

  

Versjon av Extensor 05  
Det er Extensor 05 som er verktøyet for å opprette fakturaer. Alle fakturaer i Extensor kan 

eksporteres på EHF-format.   

  

Det anbefales alltid å bruke nyeste versjon av Extensor.  

  

Tilknytning til NHN  
Kontakt Extensor dersom virksomheten ikke er tilkoblet NHN.  

  

Avtale med et aksesspunkt / meldingsformidler  
 En slik avtale gjelder for alle behandlere som benytter samme Extensor-database. Kostnader i 

forbindelse med sending belastes denne virksomheten/behandleren og kan evt. fordeles internt i 

etterkant. 

 

  Definisjon av aksesspunkt/meldingsformidler, fra  

https://samarbeid.difi.no/felleslosninger/elma  

  
  

Extensors samarbeidspartner og meldingsformidler for EHF er DigiCare AS.  

Ta kontakt med Extensor på T: 75 53 33 00 og tast 3 for Salg eller send oss en e-post til 

salg@extensor.no for å opprette avtale om EHF integrasjon, så vil vi videreformidle til DigiCare 

AS for avtale med de også.  

    

https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/elektronisk-handelsformat-ehf-veileder-systemleverandorer
https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/elektronisk-handelsformat-ehf-veileder-systemleverandorer
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Fra DigiCare får du påloggingsinformasjon som du senere skal legge inn i Extensor. 

  

Virksomheten vil da også bli registrert i et offentlig meldingsregister hos difi.  

  
Bruk nettsiden http://vefa.difi.no/smp/ for å se hvilke meldinger virksomheten er registrert for å 

sende og motta.    

    
Brannmur – åpning for utgående data  

Alle kunder, unntatt de som er på Funn, må verifisere med sin IT-leverandør om det er noen 

begrensinger i brannmur mot utgående data til: sftp://ap-prod.digicare.no.   

http://vefa.difi.no/smp/
http://vefa.difi.no/smp/
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Innstillinger i Extensor   
Når dere har mottatt nødvendig informasjon fra meldingsformidler, kan oppsettet for EHF-

overføring gjøres – se nedenfor.  

Oppsett av EHF-overføring  
For å komme til oppsett av EHF-overføring, gå inn i Extensor\Regnskap\Fakturaoversikt.  

Nederst på skjermen, klikk på ikonet [Eksportér].   
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Du får da opp vinduet "Eksport av bilag".   

Velg Format = 'EHF Faktura (xml) og klikk deretter på [Oppsett]. 

  

                       

   

  

 

 

Adresse endret pr. 10.10.2021: 

Server:  sftp://ap-prod.digicare.no/in  

  

Proxy: Hvis dere er på Helsenett, så benyttes  

Proxy: flex-proxy.nhn.no:8080. Er dere på FUNN AS sin 
SKYLAR-løsning, så benyttes ikke proxy. 

 

Brukernavn og passord for deres virksomhet får dere 

fra Digicare. (Andre del av brukernavnet skal være 

virksomhetens org.nr.) 

  

Fyll ut feltene, inkl avhakninger som vist.  

Klikk [Lagre], og lukk deretter eksport-vinduet.  
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Virksomhetsavdelingenes kontonummer  
I Regnskap, øverst i bildet, velg regnskap som skal benytte EHF-fakturering. Åpne innstillinger.  

  
  

Gå til fanekortet "Faktura og rpt."  

 

  

  

 

Legg inn virksomhetens kontonummer, 

11 sifre.   

NB: uten mellomrom  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  Klikk [Lagre] og [Avbryt]. 

  Gjenta for evt. andre regnskapsenheter som skal benytte EHF-fakturering.   

 

Organisasjonsnummer for avdeling/regnskapsenhet 

      Åpne Fellesadm\Ansattes personalia, klikk på Avdelingsikonet .   

Her legger du inn org.nr uten mellomrom for hver avd/Regnskap det skal sendes EHF faktura fra.  

  

  
  

Pass på å lagre for hver avdeling. 
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Forsikringsselskapet som bedrift i Extensor  
EHF-faktura er bare aktuelt for fakturering til bedrifter og forsikringsselskaper. Hvis man skal 

fakturere et forsikringsselskap for pasientbehandling, så gjør man følgende i Extensor:    

Opprett forsikringsselskapet som bedrift i Extensor, bruk Bedriftsadm\Bedriftsopplysninger.    

- Legg inn 'Org.nummer'. til forsikringsselskapet under Bedriftsopplysninger\Generelt NB! 

Pass på å skrive 9 sifre uten mellomrom.  

- Velg tilknytning = 'Som forsikringsselskap' eller 'som Bedrift'  

 
 

Knytte pasienten opp mot forsikringsselskapet  
Gå til Personalia\Tilknyttet.  

I feltet 'Regningsmottaker' velger du inn aktuelt forsikringsselskap for serien.  

(Se evt. mer om forsikringsfunksjonalitet i brukermanual på nettsidene våre).   

  

NB! Svært viktig at referansenummeret for denne pasienten hos forsikringsselskapet 

skrives helt nøyaktig og uten mellomrom.  
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Egendefinerte takster   
Hvis mottager av EHF-fakturaene (f.eks. forsikringsselskap) krever at du benytter egendefinerte 

takster, kan disse opprettes i takstplakaten som du når fra Planlegger\Oppgjørskort.  

  
  

Klikk på knappen [Takst] og gå til fanen "Egendefinerte takster" og trykk på hengelås oppe til 

høyre. Da opprettes en ny linje, hvor man kan fylle inn nødvendig informasjon:   
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Fyll inn koden både i feltet 'Kode' og 'Beskrivelse', fyll evt. ut beløp. Hak av for Felles hvis flere skal 

benytte samme takst hos dere. Lenger til høyre i bildet finner du også feltet 'Varighet' som det kan 

være aktuelt å fylle ut.   

  

Trykk på hengelåsen igjen for å låse og lagre.   

  

  

  

 Egendefinerte takster Falck Helse  
 

  

Her er eksempler på egendefinerte takster som Falck Helse benytter. Andre forsikringsselskaper 

kan ha andre takster. Man oppretter kun de takstene man benytter selv. NB:  Husk å sjekke selv 

med forsikringsselskapet, slik at du benytter gjeldende og oppdaterte takster.  
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Behandling av EHF-fakturaer til Storebrand  
Håndtering av EHF-fakturaer til Storebrand har gjennomgått og gjennomgår stadige endringer. I Extensor 

tilpasser vi våre versjoner etter beste evne. Det forutsettes også at Digicare brukes som aksesspunkt 

(fakturamottaker) for fakturaene.  

 

  



 

side 11  

  

Egendefinerte takster Storebrand  
 Her er eksempler på egendefinerte takster som Storebrand benytter. Andre forsikringsselskaper kan ha 

andre takster. Man oppretter kun de takstene man benytter selv. NB:  Husk å sjekke selv med 

forsikringsselskapet, slik at du benytter gjeldende og oppdaterte takster.  
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Bruk av takstene i Planlegger  
På bildet under ser man hvordan det ser ut i oppgjørskortet.   

  

For å velge inn takster fra liste, trykk på [Takst]. Da kan du velge både standard og egendefinerte 

takster. Dersom behandlingen også skal gi refusjon fra Helfo, kan du velge inn en standard-takst, 

men må evt. justere egenandelen som forsikringsselskapet dekker for denne taksten.  

  

  
  

    
Opprette faktura  

1. Markér forsikringsselskapet i Bedriftsutvalget til høyre på skjermen.   

  
  

2. I Regnskap\Uoppgjorte egenandeler:  

- Velg gjerne 'Tilknytning' = 'Viser tilknyttet regningsmottaker fra serie' for å 

se     hvilke pasienter som har egenandeler som skal betales av et 

forsikringsselskap. - Høyreklikk på pasientens navn og velg "Lag faktura til 

[forsikringsselskap]"   
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3. Spesifisere innhold for fakturaen  

- Kryss av for hvilke egenandeler som skal være med på fakturaen. - Feltet 

'Fritekst' skal kun inneholde referansenummeret for forsikringsselskapet 

og hentes gjerne automatisk fra Personalia\Tilknyttet\Regningsmottaker.  

- Fakturaen skal ikke skrives ut, men blir liggende i Regnskap\Fakturaoversikt.    
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Eksport av fakturaene  
Når fakturaene er klare, kan du i Regnskap\Fakturaoversikt eksportere dem på EHF-format.  

1.  Markér fakturaen(e) du ønsker å eksportere  

2.  Trykk [Eksportér] i nedre del av skjermen  

3. I Eksport-vinduet, angi 'Format' = EHF-faktura og angi plassering av eksportfilen på 

ønsket mappe. Mappen kan være lokalt eller på en server og benyttes som mellomlager. 

4. Kryss av for 'Valgt i fakturaoversikt'  

5. Trykk [Eksportér]  

  

6. Dersom alt av innstillinger er riktig, vil filen nå automatisk sendes til meldingsformidler 

og videre til forsikringsselskapet.    
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Sending av EHF uten KID nummer 
  

Normalt sender en EHF fakturaene med KID nummer, men på en enkel måte kan du sende uten KID til 

mottagere som ønsker det. 

 

For å skifte mellom å sende ut EHF faktura med eller uten KID nummer så går en til 

Regnskap/Regnskapsenheter/Generelt/»Bruk KID som referanse…» Hvis denne er haket på, så sendes 

også EHF faktura med KID når du eksporterer EHF fakturaer og "Ingen hake = Ingen KID» ved eksport av 

EHF fakturaer. NB: Husk å bare skift tilbake til det du benytter mest etter  
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Oppfølging av eksporterte fakturaer  
  

Eksempel på feilmeldinger fra Falck Helse.  

Eks 1)  

Faktura må krediteres i Extensor og en korrigerer det som er feil og lager ny faktura som sendes:  

  
Eks 2)  
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Eks 3)  

En EHF fra deg har blitt automatisk avvist:  

EHF-ID: 9510  
Utstedt : 2019-09-30  

Oppgitt referanse: TF1000800729078445  

Hva skyldes feilen?  

Feilmelding: (#15) SakID skal kun inneholde to bokstaver etterfulgt av 16 siffer.  
Referansen oppgitt i fakturaen: "TF1000800729078445 " består av 19 tegn.  
Vennligst kontroller at mellomrom og andre ekstrategn ikke tas med i referansen  

 Eksempel på feilmeldinger fra Storebrand.  

 

Andre opplysninger  
EHF, difi og ELMA  
På denne nettsiden kan man lese mer om teknisk bakgrunn for EHF i Norge:  

https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/ehf-infrastruktur-kontraktsoppfolging- 

systemleverandorer#elma  

  

  

Unntak kun for Storebrand  
Se eget dokument EHF-Storebrand. 

  

https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/ehf-infrastruktur-kontraktsoppfolging-systemleverandorer#elma
https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/ehf-infrastruktur-kontraktsoppfolging-systemleverandorer#elma
https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/ehf-infrastruktur-kontraktsoppfolging-systemleverandorer#elma
https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/ehf-infrastruktur-kontraktsoppfolging-systemleverandorer#elma
https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/ehf-infrastruktur-kontraktsoppfolging-systemleverandorer#elma
https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/ehf-infrastruktur-kontraktsoppfolging-systemleverandorer#elma
https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/ehf-infrastruktur-kontraktsoppfolging-systemleverandorer#elma
https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/ehf-infrastruktur-kontraktsoppfolging-systemleverandorer#elma

