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Innledning  
 

Målsetningen med denne manualen er å hjelpe virksomheter som rapporterer til NPR med å forstå 

tilbakemeldingene fra NPR, slik at man kan gjøre nødvendige endringer i Extensor og sende data 

med bedre kvalitet til NPR. Det nye tilbakemeldingsformatet fra NPR er et stort steg i riktig retning, 

men fortsatt har NPR egne begreper som ikke alltid er like lett å «oversette» til ord og verdier som 

brukes i Extensor.  

 

I listen under tar vi for oss de mest vanlige tilbakemeldingene og sjekkene som går igjen på NPRs 

Innholdsvalideringsrapport, med forklaring på hvor dette må registreres korrekt i Extensor.  

 

For ordens skyld: Dette omhandler tilbakemeldingen man får i det nye formatet: [XPR_ERR] 

Innholdsvalideringsrapport, som ser slik ut når man åpner det i en nettleser:  

 

 
 

I Innholdsvalideringsrapporten er sjekkene angitt med alvorlighetsgrad 1-3, hvor 1 er mest alvorlig 

og 3 er minst alvorlig. 

 

For å kunne rette opp i feil så må man identifisere hvilken pasient og serie/konsultasjon det er feil 

data på. For å gjøre dette må man åpne opp den enkelte rubrikk i innholdsvalideringen. Se siste 

side i denne manualen for tips om hvordan man gjør dette. 
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Regelsjekker 
 

Regelsjekk R010 

Ordlyd: Ansiennitetsdato (Henvisningsperiode.ansienDato) skal være mindre eller lik 
mottaksdato (Henvisning.mottaksDato) 

Forklaring: Her er «Henvist dato» i serien satt med en dato senere enn «Vurderingsdato» 

i Extensor. Det blir en logisk brist.  

Handling: Korriger datoen i «Henvist fra»-feltet i serien.  

 

 

 

 Regelsjekk R012 

Ordlyd: Når henvFraTjeneste har verdien 28 (Fastlege/primærlege/legevaktslege), skal 
henvisende leges nummer i Helsepersonellregisteret angis 

(Henvisningsperiode.henvFraHPR) 
Forklaring: Dette er et nytt felt som NPR har begynt å varsle på. Kort fortalt er det slik at 

hvis henvisende kategori = Lege så skal legens hpr-nummer oppgis i npr-

meldingen. I Kontakter-vinduet hentes dette fra «Kode»-feltet. Ved søk i 

Adresseregisteret legges HPR-nummer inn her. 

Feltet trengs IKKE fylles ut hvis henviser f.eks er en institusjon. 

Handling: Ingen handling kreves, dette håndteres «under panseret» fra og med versjon 

1.35 av Extensor.  

Hvis man legger inn henviser manuelt (uten å søke den opp i 

Adresseregisteret) må man passe på å fylle ut Kode-feltet også.  

 

 

Regelsjekk R013 

Ordlyd: Når henvist fra tjeneste (Henvisningsperiode.henvFraTjeneste) har kodeverdi med 
første siffer 4 (enhet i spesialisthelsetjenesten), skal organisasjonsnummer til 
henvisende enhet angis (Henvisningsperiode.henvFraInstitusjonId) 

Forklaring: Organisasjonsnummeret mangler på henvisende instans. 

Handling: Fyll ut org.nr på henvisende instans. Altså virksomheten som ligger i «Henvist 

Fra» i serien. 

 

 

Regelsjekk R019 

Ordlyd: Sluttdato (Henvisningsperiode.sluttDato) skal være senere eller lik 

mottaksdato 
Forklaring: Mest sannsynlig er det satt inn feil mottaksdato på serien. Tilbakemeldingen 

fra NPR tyder på at mottaksdato er satt til en senere dato enn seriens 

sluttdato. 

Handling: Korriger enten datoen i «Henvisn.mottatt» eller se over start og slutt datoene 

på serien.  
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Regelsjekk R025 

Ordlyd: Fra institusjon (Episode.fraInstitusjonId) skal være oppgitt når fra sted 
(Episode.fraSted) har verdi 3 (Annen helseinstitusjon) 

Forklaring: Når man har fylt ut verdi 3 i feltet «Ankommer fra» så må man også fylle ut 

feltet under «Ankommer fra sted». På lik linje med f.eks «Henvist fra» må det 

være tilstrekkelig informasjon om institusjonen pasienten kommer fra, f.eks 

organisasjonsnummer og avdeling Her-ID. 

PS. Feltet «Ankommer fra sted» er nytt i Extensor versjon 1.35. 

Handling: Oppdater til Extensor 1.35.  

Fyll ut feltet «Ankommer fra Sted», evt korriger verdien i «Ankommer fra» til 

annen verdi enn 3. 

 

Regelsjekk R030 

Ordlyd: Epikrise sendt dato (Episode.epikriseDato) skal være senere eller lik InnDatoTid 
(Episode.innDatoTid) 

Forklaring: Feil dato i feltet «Epikrise dato» i serien. Datoen er angitt tidligere enn seriens 

start, og det blir en logisk brist. 

Handling: Korriger datoen i «Epikrise dato»-feltet. 

 

 

 

Regelsjekk R033 

Ordlyd: UtDatoTid (Episode.ut.DatoTid) skal være angitt når uttilstand (Episode.utTilstand) 
har verdi 

Forklaring: Konsultasjon er koblet til feil serie. Sjekk også at serien står med riktig 

oppholdstype 

Handling: Koble konsultasjon til riktig serie. Alternativt korriger oppholdstype. 

 

Regelsjekk R034 – R039  

Ordlyd: SluttDatoTid (Tjeneste.sluttDatoTid) skal være etter startDatoTid 

(Tjeneste.startDatoTid) 
Forklaring: Dette skyldes at Extensor setter at serien starter kl 12.00 på ankomstdato, og 

slutter kl 12.00 på avreisedato. Men så er det noen pasienter som ankommer 

tidligere eller reiser senere på dagen, og som har konsultasjon utenfor disse 

tidsangivelsene. Da blir det feil i NPR-meldingen. 

Handling: Ingen. Dette er fikset fra og med versjon 1.35 i Extensor: Nå settes ankomst til 

kl 08.00 og avreise kl 23.00. 

 

 

Regelsjekk R061 og R063 

Ordlyd: Rekkefølge prosedyre (Prosedyre.prosNr) skal være en sammenhengende 

serie med start på 1 per Tiltak 

Forklaring: Hvis man bruker flere tiltakskoder på en og samme konsultasjon, vil Extensor 

(i NPR-meldingen) sette disse opp som prosedyre nr 1, prosedyre nr 2, 

prosedyre nr 3 osv.  
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Ugyldige eller utgåtte tiltakskoder utelates fra meldingen. Så hvis f.eks 

prosedyre nr 2 er utdatert vil kodene bli listet opp med «brudd» i rekkefølgen; 

prosedyre nr 1, prosedyre nr 3 osv. 

Handling: Her må man først lokalisere pasienten og hvilken konsultasjon det varsles om. 

Så må man finne ut hvilken av de brukte tiltakskodene som er ugyldig, ved å 

sjekke kodene opp mot kodene på finnkode.ehelse.no. Så tar man ut kodene 

som ikke lengre er gyldige.  

Ekstra tips #1: Oppdater kodeverket i Extensor. Gå til Fil-> Søk etter 

oppdateringer, og velg «NPR-koder» i nedtrekksmenyen. Ta kontakt med IT 

eller Extensor hvis man er usikker på om man har tilgang til å laste dette ned 

fra nett. 

Ekstra tips #2: Hvis man bruker Samletakster for å kode konsultasjoner -> gå 

gjennom alle samletakstene og sjekk at ingen utgåtte tiltakskoder er i bruk. 

 

Regelsjekk R069 

Ordlyd: Antall permisjonsdøgn (AvdOpp.permisjonsdogn) skal være mindre enn antall 

døgn i oppholdet når omsorgsnivå (Episode.omsorgsniva) = 1 (Innleggelse) 

Forklaring: Mest sannsynlig feil angitte datoer på FraDato eller TilDato på permisjon 

Handling: Sjekk datoene på permisjoner, og korriger evt feil. 

 

 

Regelsjekk R073 og R075 

Ordlyd: StartDatoTid (Permisjon.startDatoTid) skal være mellom innDatoTid og 

utdatoTid i Episode, eller  

StoppDatoTid (Permisjon.stoppDatoTid) skal være mellom innDatoTid og 

utdatoTid 

Forklaring: Det er registrert en permisjon som er utenfor oppholdets periode. Start og 

slutt for permisjonen må være innenfor serieperioden. 

Handling: Korriger permisjonen. 

 

Regelsjekk R088 

Ordlyd: Mottaksdato (Henvisning.mottaksDato) skal være lik eller senere enn 

ansiennitetsdato (Henvisningsperiode.ansienDato) 

Forklaring: Dato for når man har mottatt henvisningen er oppgitt å være tidligere enn 

henvisningsdato. Det er ikke mulig. Dato for når man har mottatt 

henvisningen må enten være samme dato eller senere enn henvisningsdato.   

Handling: Korriger enten datoen i «Henvist dato» eller i «Henvisn.mottatt» på den 

aktuelle serien. 

 

 

Regelsjekk R091 

Ordlyd: Vurderingsdato (Henvisning.vurdDato) skal være lik eller nyere enn den eldste 

av ansiennitetsdato (Henvisningsperiode.ansienDato) og mottaksDato 

(Henvisning.mottaksDato) 

Forklaring: Vurderingsdato må være lik eller senere enn den eldste datoen av «Henvist 

dato» eller «Henvisn.mottatt» i serien. Vurderingsdatoen kan være mellom 

disse to, men ikke eldre enn begge to. 
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Handling: Korriger datoen, enten i «Henvist dato», «Henvisn.mottatt» eller 

«Vurderingsdato» på den aktuelle serien. 

 

Regelsjekk R093 

Ordlyd: Tildelt behandlingsdato (Henvisning.tildeltDato) skal være lik eller nyere enn 

vurderingsdato (Henvisning.vurdDato) 

Forklaring: Her er det gjort en evaluering av alle konsultasjonene og deres dato, og 

meldingen sier at her er første konsultasjon datert før vurderingsdato.  

Handling: Identifiser serien først. Sjekk så om vurderingsdatoen er korrekt. Hvis den er 

det så må man se om det er konsultasjoner som er koblet feilaktig på denne 

serien. 

 

 

Regelsjekk R095 

Ordlyd: Frist for nødvendig helsehjelp (Henvisning.fristStartBehandling) skal ha verdi 

når rett til helsehjelp (Henvisning.rettTilHelsehjelp) = 3 (Ja) 

Forklaring: Feltet «Frist Dato» må være fylt ut på serien når feltet «Rettighetspas.» er fylt 

ut med verdien 3  

Handling: Sett dato på feltet «Frist dato» i serien. 

 
 

Regelsjekk R097 

Ordlyd: Ventetid sluttdato (Henvisning.ventetid.SluttDato) skal være lik eller etter 

ansiennitetsdato (Henvisningsperiode.ansienDato) 

Forklaring: Ventetiden kan ikke være slutt før henvisningen er skrevet. Sagt på en annen 

måte: Ventetid sluttdato kan ikke være tidligere enn henvisningsdato. 

Handling: Korriger enten datoen i «Henvist dato» eller i «Ventetid slutt» på den aktuelle 

serien. 

 

Regelsjekk R098 

Ordlyd: Ventetid sluttdato (Henvisning.ventetid.SluttDato) skal være lik eller etter 

vurderingsdato (Henvisnings.vurdDato) 

Forklaring: Ventetiden kan ikke være slutt før henvisningen er vurdert. Sagt på en annen 

måte: Ventetid sluttdato kan ikke være tidligere enn vurderingsdato. 

Handling: Korriger enten datoen i «Vurderingsdato» eller i «Ventetid slutt» på den 

aktuelle serien. 

 

Regelsjekk R100 

Ordlyd: Ventetid sluttkode (Henvisning.ventetidSluttKode) skal ha verdi når ventetid 

sluttdato (Henvisning.ventetidSluttDato) er angitt 

Forklaring: Dette er et felt som NPR ikke har varslet på før. I Extensor er det en 

del verdier som fylles ut "under panseret". Ventetid Sluttkode er en slik, 

hvor Extensor setter inn koden hvis den ikke er fylt ut av bruker. Men 

det var et hull i logikken her, som gjorde at koden ikke ble fylt ut på 

ferdige serier.  

Handling: Ingen. Dette er OK fra og med versjon 1.35 av Extensor. 
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Regelsjekk R103 

Ordlyd: Utsettelse dato (Utsettelse.utsettDato) skal være lik eller senere enn den 

eldste av ansiennitetsdato (Henvisningsperiode.ansienDato) og mottaksdato 

(Henvisning.mottaksDato) 

Forklaring: Dato for når man har vedtatt utsettelse er oppgitt å være tidligere enn 

henvisningsdato. Det er ikke mulig. Dato for når man har vedtatt utsettelse 

må enten være samme dato eller senere enn henvisningsdato.   

Handling: Korriger datoen i feltet «Dato utsatt» eller «Dato vedtatt», avhengig av om 

det er en avbestilling eller utsettelse. 

 

 

Kodeverksjekker 
 

Kodeverksjekk K042 

Ordlyd: Episode.omsnivahenv skal følge kodeverk «8406 Omsorgsnivå» 

Forklaring: Det mangler info i feltet «Vurd.omsorgsnivå» i serien, på en spesifikk pasient. 

Handling: Lokaliser hvilken pasient det gjelder, og fyll inn riktig verdi i feltet 

«Vurd.omsorgsnivå» på den aktuelle serien. Dette vil gjøre at riktig 

omsorgsnivå blir rapportert både på serien (henvisning) og konsultasjoner 

(episoder). 

 

 

Kodeverksjekk K065 

Ordlyd: Henvisning.omsnivahenv skal følge kodeverk «8406 Omsorgsnivå» 

Forklaring: Det mangler info i feltet «Vurd.omsorgsnivå» i serien, på en spesifikk pasient. 

Handling: Lokaliser hvilken pasient det gjelder, og fyll inn riktig verdi i feltet 

«Vurd.omsorgsnivå» på den aktuelle serien. 

 

Kodeverksjekk K369 

Ordlyd: PlanlagtEpisode.omsorgsnivahenv skal følge kodeverk «8406 Omsorgsnivå» 

Forklaring: Det mangler info i feltet «Vurd.omsorgsnivå» i serien, på en spesifikk pasient. 

Handling: Lokaliser hvilken pasient det gjelder, og fyll inn riktig verdi i feltet 

«Vurd.omsorgsnivå» på den aktuelle serien. 

 

 

 

 

Kodeverksjekk K439 

Ordlyd: Enhet.sektor skal følge kodeverk «8492 Funksjonkontoplan» 

Forklaring: Inne i NPR-innstillingene er det et eget felt som heter «Sektor». Meldingen fra 

NPR tyder på at feltet ikke er fylt ut.  

Handling: Fyll ut feltet med riktig verdi. Hvis det ikke er noen verdier tilgjengelig i 

nedtrekksmenyen for dette feltet så må NPR-kodeverket oppdateres først. 

Hvis man ikke har tilgang til å gjøre dette selv -> Ta kontakt med IT eller 

Extensor for bistand på dette. 
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Typesjekker 
 

Typesjekk T022 

Ordlyd: Enhet.OffAvdKode skal være av typen max 5 siffer 

Forklaring: Det mangler info i feltet «Enhetskode offentlig».  

Handling: Dette er et eget felt inne i NPR-innstillingene. Normalt sett er det 4 eller 5 

siffer. Mange rehab.sentre fyller inn koden 5000 her. 

 

 

Typesjekk T080 

Ordlyd: Henvisningsperiode.henvFraInstitusjonID skal være av typen max 10 siffer 

Forklaring: Her ligger som regel feilen i organisasjonsnummeret til henvisende 

instans. Altså informasjonen på henviser, i feltet «Henvist Fra» i serien. 

Mest sannsynlig er det mellomrom i organisasjonsnummeret, som gjør 

at det blir for mange tegn.  

Handling: Lokaliser pasient og serie det gjelder, og sjekk at org.nr er korrekt angitt på 

henviser. 
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Nyttig info 
 

Identifiser pasient, serie og konsultasjon 
For å lokalisere pasient, serie og konsultasjon må man åpne opp den enkelte rubrikk i 

innholdsvalideringen. Her vil man finne nok informasjon til å feilsøke videre: 

 

 
 

I kolonnen «Sti» vil man finne pasient-ID: 

 
 

Da vet man hvor man skal begynne å lete. Hvis pasienten har flere serier blir det litt verre, men 

som regel ikke verre enn at man ser nærmere på seriene i Personalia/Serier. 

Er man i tvil kan man dukke litt dypere i det, ved å lokalisere «henvID», dette tilsvarer serieRegId i 

tabellen Behandlingsserie i Extensors database. Dermed kan man lokalisere serie ved å slå opp i 

databasen, hvis man er i tvil. Dette vil som regel kreve at man er i kontakt med Extensor support 

for bistand i databasen.  

 

I noen tilfeller kan årsaken til problemet være knyttet til en spesifikk konsultasjon (eller episode 

som NPR kaller det). Dette kan oppstå hvis en konsultasjon er koblet til feil serie, noe som oftest 

oppstår når en pasient f.eks går rett fra en døgn-serie til dagbehandling. 

I innholdsvalideringen vil en indikasjon på dette være at det er angitt en episodeID i Sti-kolonnen:  

 

 
 

I meldingen vil det også stå dato og klokkeslett for konsultasjonen, så det bør være relativt greit å 

lokalisere denne i Extensor. Men man kan også bruke denne ID-en for søk i databasen; denne ID-

en tilsvarer RegID i tabellen Regnskappasient i Extensors database.  

 


