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Innledning 

Denne manualen er delt i to deler; en for basisbrukere og en for superbrukere. I større virksomheter vil 

disse rollene være klart adskilte, mens det i mindre virksomheter ofte vil være samme person(er) som 

dekker begge rollene.  

Første del av heftet beskriver de grunnleggende funksjonene i Extensor 05, mens andre del tar for seg 

administrator/superbruker-funksjonalitet.  

Ved å bruke dette heftet når du starter å bruke Extensor 05 vil du snart få oversikt over programmets 

muligheter. Bruker du det som et oppslagsverk senere, vil du også oppdage nyttige funksjoner som du 

kanskje ikke så ved oppstarten.  
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Del 1 - Basisbrukeren 

1 Arbeidsmiljøet i Extensor 05 
 

1.1 Første innlogging 
 

Extensor 05 finner du på skrivebordet. Alternativt kan du finne Extensor 05 ved å gå til «Start» og 

deretter «Alle Programmer».  

For å starte Extensor 05 dobbeltklikker du på Extensor 05- ikonet: 

 

Når du åpner Extensor 05, kommer innloggingsvinduet til syne: 

 

 

Skriv inn ditt brukernavn og ditt passord i feltene. Dersom du ikke har egen brukerkonto, benytter du 

TEST både som brukernavn og passord. Denne benyttes kun ved første gangs innlogging. Oppretting 

av brukerkontoer er superbrukers ansvar.  

Tast «Enter» eller klikk på  for å fortsette. For å avbryte klikker du på . 

Hvordan brukerkontoer opprettes er beskrevet i kap 13.3 i Del 2 – Superbrukeren 
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1.2 Hovedvinduet 
Vårt fokus har vært å skape et system som du skal trives med, og som forenkler din 

administrasjonshverdag. Tema for design og profil er en «godværsdag». Du vil se konturene av blå 

himmel i overgangene og hvite godværsskyer som silhuetter.  

Extensor 05 har et moderne grensesnitt. Illustrerende ikoner representerer de ulike funksjonene. 

Extensor 05 er en såkalt MDI-applikasjon. Det betyr at det er bygget opp med ett hovedvindu. 

Innenfor dette vil du kunne hente fram vinduer med ulike funksjoner. Flere ulike vinduer kan være 

åpne samtidig.  

Ditt første møte med Extensor 05 er slik: 

 

Her finner vi:  

1 = Topplinje 

2 = Toppmeny 

3 = Hovedmeny 

4 = Rammeverket 

5 = Gruppeutvalg 

6 = Bedriftsutvalg 

7 = Pasientutvalg 

8 = Vise/skjule utvalgslister 

9 = Tidslinjen 

10 = Bunnlinjen 

 

Vi skal nå se nærmere på noen av disse funksjonene.  
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1.3 Topplinje 
I topplinjen finner du funksjonene FIL, VIS, VINDU og HJELP.  

Fil = Gir tilgang til alle hovedfunksjoner i systemet. Nyttige funksjoner er blant annet å søke etter 

oppdateringer, ta sikkerhetskopi, bytte passord, logge på som en annen bruker, eller avslutte. 

Vis = Velg å vise skjulte funksjoner. F.eks. oppgavelinje, skrankefunksjoner eller oppsett for mest 

brukt.   

 

Vindu = I vindu- funksjonen kan du velge ulike vindusvisninger, f.eks. flere vinduer side ved side, 

over hverandre eller parallelt.  

 

Hjelp = Blant annet hurtigknapp for å starte Extensor Quicksupport, hvis en konsulent skal logge seg 

på maskinen din. 

1.4 Toppmeny 

 
Toppmenyen gir deg tilgang til en rekke standard menyvalg. Vi skal nå se noen av toppmenyens 

ikoner, og hvilken funksjon de har.  

 Viser eller skjuler snarveier i hovedmenyen. 

 

 Maksimerer Extensor 05 slik at hele skjermen fylles.  

 

 Blar til hhv. forrige og neste valgte pasient. 

 

 

Cellene viser informasjon om valgte pasient: 

ID = Pasientens id-nummer i Extensor 05 (genereres automatisk).  

P.nr = Pasientens fødselsnummer.  

Navn= Pasientens navn.  

Merk: Hvis det står et tall i parentes bak pasientens navn, så er dette et tall som forteller hvor mange 

konsultasjoner pasienten har satt opp fra dagens dato og fremover. Dette vil vises slik: 

 

 Informasjonsknappen viser rask og sammenfattet informasjon om valgte pasient. 

 Søker etter pasient. Skriv inn hele eller deler av for/etternavn, fødselsnummer, ID-nr i Extensor, 

eller egendefinerte kategorier.  

Det finnes både en enkel og en avansert søkemodul. Ta kontakt med Extensor for å få beskrivelse av 

avansert søkefunksjonalitet. 

 

 Arkivet for interne brukermeldinger (BlueNotes). Lyser grønt når du har mottatt en ny BlueNote. 
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 Varsler når du har fått et nytt innkommet elektronisk dokument (EDI). 

 

 Når du har usignerte journalelementer til signering, vil denne knappen lyse grønt.  

 Lyser grønt når du har gjøremål som skal gjennomføres.  

 

 
BlueNote er Extensor 05 sitt eget meldingssystem. Send elektroniske «gullapper» til andre brukere av 

Extensor 05 i samme nettverk ved å klikke på denne knappen.  

 

1.5 Hovedmeny 
Hovedmenyen i Extensor 05 finner du som en vertikal stolpe til venstre i bildet. For å hente fram de 

ulike funksjonsvinduene benytter du deg av menyvalgene. Disse er gruppert med «Mest brukt» øverst. 

 

Tips! Moduler du benytter jevnlig, 

kan være nyttig å legge som 

snarveier i Mest brukt- menyen. 

Dette gjør du ved å gå inn på Vis -> 

Oppsett for mest brukt. Hak deretter 

av for de funksjonene du ønsker skal 

inngå i Mest brukt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Rammeverk 
Rammeverket er den blå bakgrunnen hvor funksjonsvinduene åpnes i. Det er mulig å ha flere 

funksjonsvinduer åpne samtidig i rammeverket.  

Tips! For å få oversikten over hvilke vinduer som er åpne, og lett veksle mellom dem, kan du vise 

oppgavelinjen (F11).  
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1.7 Pasientutvalg og bedriftsutvalg 
Pasientutvalg viser et utvalg av pasienter som er lagret i systemet. Disse finner man til høyre i 

skjermbildet.   

 

Som standard vises alle pasienter i systemet, men man kan filtrere visningen etter eget behov. Velg 

visning ved å klikke på den hvite trekanten: 

 

Her velger man utvalg, og klikker på trekanten igjen for å vise pasientene etter valgt filtrering.  

Pasientutvalget kan skjules eller vises ved å klikke på hurtigtast F4, eller klikk på ikonet oppe til høyre: 

 

I tillegg til pasientutvalget har man også bedriftsutvalg og gruppeutvalg. Filtrering og visning på disse 

følger samme logikk. 

 

 

1.8 Tidslinjen 
Tidslinjen er en klokke i linjalformat som gir deg en rask oversikt over dagen: 

 
 

Merk! Timelinjen samhandler med planleggeren! 
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Den blå streken viser deg hva klokken er på dette tidspunkt, mens de brune strekene viser avtalene 

som allerede er lagt inn i Planleggeren din. Slik kan du med et raskt blikk få rede på hvordan du 

tidsmessig ligger an til dagens avtaler.  

Selv om tidslinjen ikke er noen planlegger i seg selv, har den noen enkle planlegger- funksjoner. Ved å 

høyreklikke på timelinjen kan du åpne eksisterende avtaler, registrere en pasient som ankommet, 

registrere en pasient som ikke møtt, samt slette avtalen:  

 

Merk! Dobbeltklikk på tidslinjen åpner Planleggeren.  

 

1.9 Bunnlinjen 
Bunnlinjen er en informasjonslinje som sier deg når neste passordbytte er (hver 3. mnd), hvilken 

bruker som er innlogget, hvilken faggruppe brukeren tilhører, samt dato og klokkeslett. 

1.10 Oppgavelinjen 
Oppgavelinjen skjules/vises ved å klikke på F11-tasten, eller ved å gå til filmenyen Vis -> Vis 

oppgavelinje: 

 

Når oppgavelinjen er synlig vil man nederst på skjermen se hvilke vinduer man har åpne i Extensor: 

 

Vi anbefaler å ha oppgavelinjen synlig, da denne forenkler det å bytte mellom de åpne vinduene.  

 

1.11 Bytte passord 
På bunnlinjen vises når neste passordbytte er planlagt (hver 3. mnd.). Dessuten kan du måtte bytte 

passord dersom din bruker nylig er opprettet eller dersom systemansvarlig har hjulpet deg med å sette 

nytt passord hvis du har glemt passordet ditt.

 

Når det er tid for å bytte passord, kommer dette vinduet opp: 
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Her legger du inn gammelt passord og det nye to ganger og trykker [OK]. Nytt passord må være minst 

8 tegn og inneholde både store og små bokstaver samt spesialtegn. 

Legg merke til at i det viste eksemplet er [Avbryt]-knappen deaktivert, dvs. at du ikke kan gå videre 

uten å sette et nytt passord. Passordet kan ikke være det samme som du allerede har. 

Hvis du ønsker å bytte passord utenom de obligatoriske byttene, kan du bruke menyen øverst i bildet: 

 

 

 

 

 

2 Aktuelt 
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Aktuelt inneholder dagsaktuelle hendelser, avtaler, gjøremål og fellesinformasjon. I tillegg kan du i 

Aktuelt håndtere EDI-meldinger til/fra Extensor. Aktuelt er inndelt slik at du finner elementer som 

gjelder deg spesielt, og virksomheten generelt.  

For å åpne opp Aktuelt velger du ikonet som ligger under Pasientadm. i hovedmenyen: 

 

 

  

Du kan hake av for «Vises ved oppstart», slik at Aktuelt er det første du møter nå du starter Extensor 

05.  
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3 Personalia 
Når du skal registrere en ny pasient, gjøres dette i Personalia. Ikonet for Personalia finner du under 

menyvalgene Mest Brukt og Pasientadm:  

 

Når du klikker på ikonet, åpnes personaliavinduet på valgt pasient i pasientutvalget (se kap 1.7). 

Vinduet kan også åpnes ved å bruke hurtigtast Ctrl+E. 

  

Personalia er bygd opp av ulike skilleark, avhengig av hvilke moduler man har tilgjengelig. Her ser 

man skillearkene Generelt, Pårørende, Tilknyttet, Flyt, Serier, Egendefinert og Innkallingslogg. 

I Generelt kan du notere informasjon om navn, personnummer, adresse, telefonnummer, samt annen 

kontaktinformasjon som e-post og midlertidig adresse. I tillegg kan du skrive hvilken avdeling i 

virksomheten pasienten er knyttet til, samt pasientens kommune, NAV-kontor, sivil status, yrke og 

fastlege. Du kan også kategorisere pasienter etter egendefinerte kategorier, samt sjekke om andre 

pasienter har samme navn/fødselsnummer (mulig dobbeltføring). Ønsker man å ha et bilde av 

pasienten kan man også legge dette inn her. Opptjent beløp til frikort 1 eller 2 kan også fylles inn her. 

Personalia har mange felter. Man velger selv hvilke som er viktige å registrere for deg og din 

virksomhet. Eneste informasjon man må fylle ut for å registrere pasienten i Extensor 05, er 

fødselsdato og etternavn. 
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Dato-gyldighet på adresser 
For å håndtere sammenslåingen av kommuner og fylker fra og med 01.01.2020 så har vi gjort om på 
strukturen rundt registrering av adresse på pasienter. Endringene er «under panseret» så brukerne 
skal ikke merke noen forskjell. Endringen er spesielt viktig med tanke på NPR-rapportering, og sikrer 
at rapporteringen blir riktig pr fylke/kommune selv om en pasient har byttet adresse midt i 
rapporteringsperioden. 
 

3.1 Verktøylinjen  
Vi skal nå se på hvilke funksjoner som fins i Personalia. På øverste linje i Personalia finner vi 

verktøylinjen:  

 

Ikonenes betydning: 

 Ny = Blankt ark for å registrere opplysninger til en ny pasient. 

 

 Lagre = Lagre innskrevet informasjon. 

 

 Endre = Hvis du har behov for å endre informasjonen etter lagring.  

 Slett = Med dette ikonet sletter du pasienten fra pasientregisteret.  

 

 Skriv ut = Du får først en forhåndsvisning, før du enten skriver ut på tilkoblet skriver eller 

lagrer som PDF.  

 

3.2 For å registrere en ny pasient 
Ved å trykke på «NY»- ikonet låses feltene opp slik at du kan registrere personalia på ny pasient. Start 

øverst med fødselsnummer og navn, og fyll så ut de opplysningene du har behov for:  

 
 

Legg merke til at pasientens kjønn krysses automatisk av ut fra sammensetningen i pasientens 

personnummer. Registrerer man et feilaktig personnummer så får du et varsel om dette, men du kan 

velge å fortsette. Pasientnavnet vil da vises med gul farge i stedet for hvit. 

Etter du har skrevet inn ønsket informasjon, trykker du Lagre:  

Legg merke til at feltene for å skrive inn informasjon nå er låst. For å låse opp oppføringen, bruker du 

endre- knappen:    
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3.2.1 Hente person fra Pasientregisteret 
Dersom du på skjermen har et lite forstørrelsesglass til høyre for 'Etternavn', har du tilgang til søk i 

Personregisteret. Dette kan benyttes både til å søke fram en ny person og til å oppdatere eksisterende 

person i Extensor. Du kan søke på ulike felter, personnummer er det sikreste. Du vil få inn i Personalia 

den informasjonen som er tilgjengelig. Dersom personen som søkes fram er død, vil du bli bedt om å 

verifisere dødsdato. 

 

(Nedenfor er det brukt et fiktivt fødselsnummer) 

 

Dersom personen som søkes fram er død, vil du bli bedt om å verifisere dødsdato. 

 

3.2.2 Registrere utenlandsk pasient 
Hvis man skal registrere en pasient som ikke har et norsk personnummer, kan man registrere 

pasienten inn med et D-nummer. Dette er et 11-sifret nummer som pasienten får tildelt av en offentlig 

godkjent rekvirent, for eksempel Skatteetaten. 

For å registrere pasientens D-nummer setter man i stedet for  

fødselsdato inn fødselsdato + 40 inn i “Født»-feltet. Hvis pasienten  

f.eks er født 12.03.51 setter man inn 52.03.51.  

  

Man får da opp et spørsmål om man vil registrere D-nummer for pasienten. Når man svarer JA på 

dette, korrigeres fødselsdatoen til riktig dato, og de 6 første sifrene i D-nummeret føres over til det 

feltet som normalt sett brukes til personnummer, men som nå omdøpes til D-nummer.  
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Til slutt fyller man inn resterende 5 sifrene i D-nummeret, i samme felt.  

3.3 Vis personalia i takt med valgt pasient 
Funksjonen «Vis personalia i takt med valgt pasient» (innringet på bilde under) gjør det mulig å vise 

personalia i takt med valgt pasient fra pasientutvalgslisten. Denne funksjonen er derfor viktig for 

håndteringen av pasienter i Personalia. 

 

Personaliavinduet endres i takt med valgt pasient i pasientutvalget når knappen er trykket inn. Når 

knappen er deaktivert (ingen ramme rundt), vil personaliainformasjonen holdes konstant selv om du 

blar til en annen pasient i pasientutvalget.  

3.4 Konfigurering 
Nedtrekksmenyer fins i feltene for postnummer/sted, trygdekontor, kommune, samt egne kategorier. 

Nedtrekksmenyene gjør det lettere og raskere å fylle inn felter med standard verdier. Velg verdien fra 

lista, eller begynn å skrive i feltet.  

 

Poenget med konfigurering av nedtrekksmenyene er at du selv kan definere hvilke verdier som skal 

være med.  

For å konfigurere en nedtrekksmeny trykker du konfigureringsknappen ,  og får vinduet «Velg 

verdier»: 
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Her haker du av de verdiene som skal være med i nedtrekksmenyen. Du kan også trykke «Velg alle». 

Da blir alle verdiene haket av. Ønsker du å ta bort alle hakene trykker du «Velg ingen». 

For å legge til en ny verdi i nedtrekksmenyen trykker du knappen for innstillinger:  

 

3.5 Serie 
 

Når man har registrert en pasient må man ta stilling til om man ønsker å opprette en serie. En serie 

betyr i praksis en behandlingsserie, altså et behandlingsforløp. I poliklinisk virksomhet kan det være 

vanskelig å tidfeste et behandlingsforløp og skille disse fra hverandre, men hensikten med serie-

funksjonaliteten er å kunne registrere nødvendig informasjon knyttet til et begrenset tidsrom, og gi 

mulighet for å skille ulike behandlingsforløp fra hverandre. Dette kan være nyttig bl.a. i forhold til 

statistikk. 

En serie kan opprettes på 2 ulike måter:  

1. Ved å sette opp konsultasjon i planleggeren -> serie opprettes automatisk 

- Serien får da status «I behandling» 

2. Ved å opprette serie manuelt via Personalia.  

- Man kan da fritt velge status på behandlingsserien 

Serier er et eget faneark under Personalia, hvor man kan få frem informasjon fra de ulike 

behandlingsseriene ved å klikke på hvert enkelt serienummer: 

 

 

Denne pasienten har hatt 3 behandlingsserier, disse er nummerert kronologisk fra serie nr 001 osv.  

Journalnummeret er bygd opp av årstallet for når serien er opprettet samt et løpende nummer for hver 

serie som opprettes. Journalnummer 10/89 betyr at det er den 89.serien som ble opprettet i 2010 

(totalt i systemet) 

I neste kapittel beskrives hvordan man oppretter og behandler serier. 

3.5.1 Sette serie til status «I behandling» eller til «Venteliste» 
Når man er ferdige med å registrere personalia kan man velge om man vil sette pasienten på ventelista 

eller rett til behandling. Det er også et valg å sette til «Henvendelse», men dette er et valg som stort 

sett kun brukes av rehabiliteringsinstitusjoner, og ikke i poliklinikk. 

Pasientopplysningene må lagres før du kan sette pasienten til venteliste eller til behandling. 
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3.5.2 Venteliste 

Trykk på ikonet «Behandle serie».  All opprettelse av nye- og administrering av eksisterende 

serier gjøres ved bruk av denne knappen.  

 
 
Velg «På venteliste» for å sette 
pasienten til ventelista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Her kan man fylle 

inn medisinsk 

informasjon samt 

prioritet.  

 

Man kan naturligvis 

endre 

informasjonen etter 

den er lagt inn ved å 

klikke på AB, på 

samme måte som i 

resten av Extensor. 

 

Se også kapittel 4 for 

mer info om 

venteliste-

funksjonalitet. 

 

 

 

 

3.5.3 I behandling 
Neste steg er som regel å sette 

pasienten til behandling.  
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På samme måte som når du setter en pasient til venteliste, velger du den aktive serien i knappen 

«Behandle serie», og velg «I behandling». 

 

 

 

 

Man kan også velge å endre statusen 

direkte ved å klikke på nedtrekksmenyen i 

statusfeltet. Der velger man rett og slett «I 

Behandling». 

 

 

 

Informasjonen når man har satt pasienten fra venteliste til behandling er som regel den samme, med 

unntak av feltet «Prioritet». 

3.6 Tilknyttet 
Man kan knytte en pasient til en 3.part, f.eks arbeidsgiver eller forsikringsselskap. Dette kan være 

nyttig f.eks hvis arbeidsgiver skal betale hele eller deler av behandlingene til pasienten.  

 

For å knytte en pasient til en bedrift, må bedriften først være lagret i 

Pasientadm./Bedriftsopplysninger. Da vil bedriften være med i nedtrekkslisten man får opp hvis man 

klikker på rullegardin-ikonet (rød sirkel). 
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3.7 Forsikringspasienter 
Man kan koble pasienten til et forsikringsselskap, og bl.a. sette opp hvor mange behandlinger 

pasienten skal få på grunn av sin forsikring. Fakturaen kan delvis eller helt sendes til selskapet.  

3.7.1 Serie 

Det første du må gjøre er å opprette en serie for den aktuelle forsikringssaken. Det er viktig at hver 

enkelt forsikringssak får sin egen serie. Dette gjør det mulig å holde oversikt over antall timer som er 

forbrukt, antall timer tilgjengelig og det er nødvendig for å holde en nøyaktig oversikt over det 

økonomiske aspektet vedr. forsikringssaken. I tillegg får man muligheten til å håndtere flere 

forsikringssaker for samme pasient på samme tid. 

For å opprette en serie åpner man «Personalia» og velger skillearket «Serie» 

Inne i serie bildet klikker man  for å låse opp. 

Man velger så den passende statusen for serien. Skal pasienten 

starte behandling er det naturlig å velge statusen «Behandling». 

En annen aktuell status kan være «Venteliste».  

For håndteringen av forsikringspasienten er det er ikke nødvendig å fylle inn informasjon i flere av 

feltene i seriebildet, men om din virksomhet av andre grunner fyller inn informasjon her, gjør akkurat 

som dere pleier. 

Når man har satt statusen klikker man på knappen «Lagre som ny 

serie» for å opprette serien. 

Den nye serien får da et nummer (001 siden det er første opprettede serie for denne pasienten), og et 

unikt journalnummer: 

 

 

 

PS: Når en forsikringssak er ferdig er det viktig å endre seriens status til «Ferdig».  
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Dette indiker at det ikke skal settes opp flere timer knyttet til denne spesifikke saken. 

Som nevnt tidligere opprettes det en ny sak og en tilsvarende ny serie om pasienten kommer tilbake 

ved en senere anledning ifm. en ny forsikringssak. 

 

3.7.2 Tilknyttet 

 

Når serien er opprettet må man fylle ut informasjon om selve forsikringssaken. 

Dette gjøres i skillearket «Tilknyttet» 

 

Under «Regningsmottaker» fyller man inn all nødvendig info vedr. forsikringssaken: 

 

 

 

 

 

Her ser vi at denne forsikringssaken er knyttet til behandlingsserie 001. 

- Velg type mottaker. I dette tilfellet forsikringsselskap 

- Velg deretter hvilket forsikringsselskap1 som skal betale for konsultasjonene til pasienten 

- Fyll inn referansenummer. Dette blir med som fritekst på en evt. faktura til forsikringsseksapet. 

- I periodefeltene definerer man innenfor hvilket tidsrom konsultasjonene skal telle som tilknyttet 

denne forsikringssaken. I dette eksempelet er perioden 01.11 – 31.12, og kun timer som er innenfor 

dette definerte tidsrommet blir medregnet i nedtellingen av tilgjengelige timer i planleggeren 

(neste kapittel). 

- Man angir antall behandlinger og har også muligheten til å sette en «Standard timevarighet» om 

dette er angitt i avtalen. «Standard timevarighet» er ikke et felt man må fylle inn. 

3.7.3 Ved flere samtidige forsikringssaker 

Hvis pasienten har 2 forsikringssaker gående samtidig må man opprette to ulike serier for pasienten.  

 
1 Et forsikringsskap er en bedrift registrert i modulen «Bedriftsopplysninger». Det er viktig at 
«Tilknytning» for bedriften er satt «Som forsikringsselskap» 
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Man da kan da velge hvilken av forsikringssakene sin informasjon man ønsker å se i «Tilknyttet» ved å 

bytte serie i feltet «Behandlingsserie». 

 

3.7.4 Planlegging og kontroll av antall timer 

Når informasjonen om forsikringssaken er lagt inn i «Tilknyttet» booker man avtaler i planleggeren på 

vanlig måte (se kap 5.2). 

I regningskortet i planleggeren kan man nå holde oversikt over antall timer som er knyttet til den 

aktuelle forsikringssaken. 

Det første man bør legge merke til er at denne 

konsultasjonen er knyttet til serie 001 (rød 

sirkel).  

I dette eksempelet er det definert at i serie 1 er 

det tillat med 4 konsultasjoner innenfor 

tidsrommet 01.11 -31.12. Man ser nederst på 

regningskortet at dette er time nr. 1 av 4 (grønn 

sirkel). 

Til venstre for nedtellingen av timene ser vi at 

standard timevarighet for denne 

forsikringssaken er satt til 60 min. 

Vi har også satt at konsultasjonen koster 400 kr. 

 

Om man setter opp en ny time for 

samme pasient, knyttet til samme serie 

(i dette tilfellet serie 001), vil tellingen vise 2/4. 

 

Hvis pasienten har to forsikringssaker gående samtidig 

er det spesielt viktig å være nøye med å definere 

hvilken serie konsultasjonen hører til. Ved å holde 

musepekeren over «Serie-nummeret» vil man få opp 

en hjelpetekst som gjør det tydelig hvilken sak som er 

aktuell: 
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Her finner vi igjen informasjonen vi la til i «Tilknyttet» i personalia for den aktuelle pasienten. 
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Når vi setter opp en ny avtale for samme pasient i planleggeren kan vi som vi har vært inn på definere 

hvilken serie konsultasjonen skal knytte seg mot. Hvis vi setter at den neste konsultasjonen skal være 

tilknyttet serie 002 kan vi se at vi får en helt annen telling. 

 

 

Her ser vi at det er serie 002 som er valgt.  

Serie 002 gjaldt i tidsrommet 01.08.12 - 31.01.13 

og det var definert at det er tillatt 10 

konsultasjoner på denne forsikringssaken. 

Som vi kan se nederst i regningskortet, er dette 

time nr. 1 av 10. 

Konsultasjonen er satt til å koste 200 kr 

 

 

 

 

 

 

3.7.5 Maks antall timer nådd 

Når man når maks antall tillatte timer vil man får et varsel om at makstimeantall er nådd. 

 

 

 

 

 

 

Dette vil også være synlig i regningskortet. 

 

 

 

 

PS: Om du forsøker å booke flere enn de tillatte timene vil du hver gang du oppretter en 

avtale få et varsel som minner deg på at du overstiger maks antall tillatte timer. 
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3.7.6 Betaling 

Når det skal faktureres åpner vi modulen «Regnskap». Her finner vi igjen pasienten i oversikten 

«Uoppgjorte egenandeler»: 

Her kan vi se at det under «Tilknyttet» vises hvilket forsikringsselskap som er satt som 

«Regningsmottaker».  

For at tilknytningen til forsikringsselskapet skal vises velger man «viser tilknyttet regningsmottaker 

fra serie» i nedtrekksmenyen nederst 

i regnskapsbildet. 

 

 

 

3.7.7 Opprette faktura 

Siden de to seriene (serie 001 og 002) representerer hver sin forsikringssak og det i dette tilfellet var to 

ulike forsikringsselskap kan man enkelt opprette 2 separate fakturaer. 

Man velger da den pasienten og det forsikringsselskapet man vil lage faktura for, høyreklikker på 

linjen i «Uoppgjorte egenandeler» og velger «Lag faktura til forsikringsselskap»: 

 

I dette eksemplet kan vi se at det var IF 

Forsikring som var satt som 

regningsmottaker og dermed blir valgt 

som mottaker av fakturaen. 
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Når vi klikker «Lag faktura til IF Forsiring», får vi opp et nytt vindu: 

 

 

I dette vinduet får vi en oversikt 

over de aktuelle konsultasjonene 

det opprettes faktura for. Legg 

også merke til at 

referansenummeret til denne 

forsikringssaken kommer med i 

fritekstfeltet. 

Om alle konsultasjonene skal 

være med på fakturaen klikker 

man på «neste» for å fullføre 

opprettelsen av fakturaen. 

 

 

 

 

 

3.7.8 Ikke møtt til behandling 

Om en pasient ikke møter til en behandling og denne timen ikke skal faktureres forsikringsselskapet er 

det viktig å markere denne timen som «ikke møtt». Dette gjøres i regningskortet i planleggeren (rød 

sirkel). 

Timen som er markert som «ikke betalt» vil også bli 

markert med rød skrift i planleggeren. 

 

 

 

 

 

NB: Dette påvirker tellingen, slik at timen ikke 

lenger teller som en av de fire timene som var 

tillatt for denne pasienten på denne serien.   
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Når vi nå oppretter en faktura for denne forsikringssaken vil timen som er markert med «ikke møtt» 

ikke telle med på det forsikringsselskapet skal betale, men være markert med en rød tekst, slik som 

dette: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når vi klikker «neste» for å lage fakturaen vil den ene konsultasjonen som ikke ble fakturert på 

forsikringsselskapet «stå igjen» som uoppgjort på pasienten og man kan fakturere dette separat. 

 

 

 

 

 

For å fakturere pasienten for den siste konsultasjonen høyreklikker man på pasienten og velger «lag 

faktura». 
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Som vi ser av bildet til høyre, er det den «ikke 

møtte» timen (markert med rød tekst), vi nå 

fakturer pasienten.  

Resten av faktureringen følger vanlig 

fremgangsmåte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Egendefinert 
Dette skillearket i Personalia kan brukes til å lagre informasjon som man mener er viktig, men som det 

ikke finnes noe annet sted å lagre i Extensor. Det er helt opp til hver enkel institusjon om man vil 

bruke det, eller til hva.  

For å lagre nye kategorier klikker du helt enkelt på «ny» knappen markert med en rød sirkel. Deretter 

skriver du inn navnet på den nye verdien i venstre feltet. På samme måte kan du lage svar muligheter 

ved å skrive inn svarene i feltet til høyre. 

Når du har laget mist 2 ulike svaralternativer i det høyre 

feltet (på 2 ulike pasienter), får du opp en nedtrekksmeny 

ved å klikke på ikonet med en liten trekant. 

Svaralternativene du har brukt tidligere kan velges da 

velges. 
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3.9 Innkallingslogg 
I innkallingsloggen kan man se en oversikt over de brevene, e-postene og SMS-ene pasienten har 

mottatt. Til venstre i vinduet vises listen over elementer, og når man klikker på dem, kan man se 

detaljene i vinduet til høyre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 Kommunesammenslåing 01.01.2020 
For å håndtere sammenslåingen av kommuner og fylker fra og med 01.01.2020 så har vi gjort om på 

strukturen rundt registrering av adresse på pasienter. Endringene er «under panseret» så for brukerne 

så merker man ingen forskjell. Endringen er spesielt viktig med tanke på NPR-rapportering, og sikrer 

at rapporteringen blir riktig pr fylke/kommune selv om en pasient har byttet adresse midt i 

rapporteringsperioden.  

For mer teknisk informasjon, se under kapittel ‘Superbrukeren’ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opplæringshefte Extensor 05 Helse 

 

Side 36 av 170 
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4 Venteliste 
Ventelisten finner man under Pasientadm./Venteliste 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Administrasjon av venteliste 
For å angi hvilke kolonner som skal vises i oversikten klikker man på knappen i høyre hjørne 

(innringet).  

Ved å klikke på denne knappen vil tilgjengelige 

kolonner vises nederst i vinduet.  

 

Bildet viser kun noen av alternativene som finnes. Kryss av for de kolonnene du ønsker skal vises på 

ventelisten.  

 

 

Til høyre for listen over mulige kolonner i ventelisten, finnes det en 

mulighet til å velge hvordan ventelisten skal sortere pasientene.  

 

 

Ved å høyre klikke på ønsket sorteringskriteria (f.eks Etternavn) kan man velge om man vil flytte 

valgte kriteria opp eller ned på sorteringsrekkefølgen.  
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For å velge hvilke kriteria man skal få inn i sorteringsboksen, for så å kunne sortere ventelista etter, 

klikker man rett og slett på ønsket kriteria og velg «sorter etter denne». 

 

 

 

 

Når du har valgt alle kolonnene du vil ha med i ventelisten vil det se ut omtrent som det her:  

Man kan se av fargene hvilken prioritet pasientene har på ventelisten: 

Rød = Prioritet 1 

Gul = Prioritet 2 

Grønn = Prioritet 3 

For å velge hvilken prioritet pasienten har på ventelista  

 bruker du ikonene øverst i vinduet: 

 

4.2 Knapper på ventelisten 
Andre valg på verktøylinja er: 

»Ny i venteliste» – Åpner vinduet for å legge inn ny pasient 

»Åpne personalia» – Åpner personalia for pasienten som er valgt på ventelisa 

»Sett i behandling» – Endrer pasientens status fra «På venteliste» til «I behandling» 

»Slett fra venteliste» – Sletter pasienten fra ventelista.  

Merk: Serien får også status Slettet! 
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Man kan også filtrere ventelista ved hjelp av 2 felter øverst i høyre 

hjørne av ventelista.  

Ved å klikke på utvalg, og videre «Filtrer valgte kolonne» kan man 

sette på filter for å sortere etter prioritet på ventelista 

 

 

 

Et annet alternativ er å sortere etter kategori. Ventelista bruker da 

kategoriene som er lagret i «Personalia» i skillearket «Generelt».   

Ønsker man å skrive ut ventelista kan man gjøre det ved å klikke på ikonet:  
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5 Planleggeren 
Planleggeren i Extensor 05 er ikke ulik den mange er vant til å benytte i MS Outlook. Extensors 

Planlegger består av en timeplan i venstre del av vinduet, samt månedskalender og ulike skilleark for 

gjøremål, detaljer og betalingsinformasjon i høyre del av vinduet.  

Planleggeren kan vise timeplanen for et utvalg av ansatte, hele virksomheten, rom og ressurser eller 

grupper. Visningen kan være én, fem eller syv dager. Hver enkelt bruker kan stille inn sin planlegger 

etter arbeidsdagens lengde, standard varighet på nye avtaler og farge.  

Planleggeren støtter «dra-og-slipp», slik at du kan dra pasienter fra pasientutvalgslisten og slippe dem 

inn i timeplanen. Dersom avtalen er konfidensiell, kan emnet skjules for andre enn deg selv. De 

ansatte kan også legge inn elementer hos hverandre. 

For å åpne planleggeren kan du enten: 

Dobbeltklikke på tidslinjen: 

 

Eller trykke på det grønne klokkeikonet i menyvalget Mest Brukt: 

  
 

Skjermbildet for planleggeren i Extensor 05 ser slik ut: 

 

 

Øvre del av timeplanen viser informasjon om dato og hvilken behandler timeplanen tilhører. Den 

venstre aksen viser klokkeslettene: 
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5.1 Verktøylinjen og dens funksjoner 
Planleggerens verktøylinje skiller seg noe fra de andre vinduene i Extensor 05. Den inneholder disse 

ikonene: 

 

 

5.1.1 Andre ansattes Planlegger 

 
Med knappen lengst til venstre (innringet) kan du vise og skjule Planleggeren for andre ansatte.  

Hak av for den/de planleggerne du vil se: 

 

Nå vises timeplanene til de valgte behandlerne: 

 

 

5.1.1.1 Planlegger-oppsett 

Man kan også lage seg ett eller flere planlegger-oppsett, slik at man raskt kan få frem planleggeren til 

f.eks alle fysioterapeuter eller kiropraktorer. Da gjør man følgende: 

1. I listen over behandlere haker man på de behandlerne du vil ha med i oppsettet.  

2. Skriv inn navn på oppsettet, og trykk lagre.  

 

 

3. Skriv inn et navn for oppsettet, f.eks «Fysio m/tilskudd», og trykk lagre-knappen. 

4. Oppsettet vil nå være tilgjengelig i nedtrekkslisten: 
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5.1.2 I dag 

 

 
Knappen «I dag» er nyttig når du har bladd deg til et tidspunkt langt fram eller bak i tid. Ved å trykke 

på «I dag» skifter planleggeren raskt visning for til dagens dato/ uke. 

 

5.1.3 Søke i Planlegger 
Du husker pasientens navn, men ikke når avtalen var?  

Da kan du trykke «Søk...» . Skriv inn (deler av) navnet, og trykk «Søk». Du kan velge om du vil 

søke i alle ansattes planleggere, eller bare dagens pasienter. Du får frem alle pasientens 

konsultasjoner: 

 

Trykk «Gå til» for å vise planleggeren for dagen den aktuelle avtalen gjelder.  

5.1.4 1-5-7- dagersvisning 
Som du kanskje kjenner fra MS Outlook, kan du også i Extensor 05 velge hvor mange dager 

Planleggeren skal vise. Trykk på knappene 1, 5, eller 7, avhengig av antall dager du ønsker å se:  

 

5.1.5 Innstillinger for planlegger 
Hver bruker kan påvirke layout på sin planlegger etter eget behov. Til dette bruker du knappen 

«Innstillinger for Planlegger»  
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I dette vinduet kan man blant annet: 

• Justere intervalldelingen av en klokketime, dvs. definere varigheten til en celle i timeplanen. 

• Sette standard varighet på nye avtaler. Dvs. at når du setter opp standard varighet til f.eks. 45 

minutter, settes nye avtaler som standard opp med 45 minutters varighet. Du kan enkelt endre 

varigheten på avtaler som ikke skal være av standard varighet.  

• Sette tidspunkt for arbeidsdagens start og slutt.  

• Endre timeplanens farge.  

• Vise navn/ressurser bare ved initialer. Nyttig dersom flere planleggere vises samtidig og det er 

trangt om plassen. Eksempelvis blir Freddi Fysio til FF.  

• «Åpne avtale ved innsetting av ny fra meny» gjør at du får opp «Egenskaper» til en avtale når 

den settes inn ved høyreklikk- metoden (se punkt 5.2.2). Ta bort haken dersom du ikke ønsker 

å få opp «Egenskaper» automatisk.  

• «Andre med full tilgang til planleggeren» betyr at du krysser av for hvilke kolleger som skal ha 

tilgang til regningskort-vinduet på dine avtaler.  

 

5.2 Opprette pasientavtale  
 

Dette gjøres på en av to måter:  

1. Dra-og-slipp pasient fra pasientutvalg 

2. Høyreklikk på ønsket tidspunkt.  

5.2.1 Dra-og-slipp metoden  
Dra-og-slipp går ut på at du henter pasienten fra pasientutvalget, og drar vedkommende inn i 

planleggeren: 
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Velg den pasienten som det skal opprettes en time til ved å klikke i pasientutvalget. Hold nede 

venstre/høyre musetast til et «ansikt» kommer til syne som vist her: 

 
 

Mens du fortsatt holder musetasten nede, drar du pasienten fra pasientutvalget og slipper 

vedkommende over ønsket tidspunkt i planleggeren. Avtalen vil da opprettes på ønsket tidspunkt.  

5.2.2 Sette inn avtale ved høyreklikk 
Den andre måten å opprette en pasientavtale på er å høyreklikke på ønsket tidspunkt i planleggeren. 

Du får opp følgende meny:  

 

 

Velg «Ny avtale for valgt pasient». Det opprettes nå en avtale for den pasienten som er markert gul i 

pasientutvalget. 

Alternativt er det også mulig å søke opp pasienten i samme operasjon som man høyreklikker: 

.   
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5.2.3 Sette opp ikke-pasientrelatert avtale 
Skal du opprette en generell avtale som ikke har med en pasient å gjøre, dobbeltklikker du på ønsket 

klokkeslett. Du får da opp vinduet Egenskaper. Her fyller du inn nødvendig informasjon, og trykker 

den blå disketten for å lagre avtalen: 

 

 

Avtalen vises nå i timeplanen slik: 

 

 

5.2.4 Å endre en avtale 
Noen ganger må avtaler flyttes på. Ønsker man å flytte avtalen til et annet tidspunkt innenfor samme 

uke, kan man enkelt flytte avtalen ved å dra-og-slipp avtalen til nytt tidspunkt.  

Her er et eksempel på en avtale for Jon Blund som er i ferd med å flyttes fra 07.30 til 08.00 samme 

dag: 
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Så lenge man har ukesvisning av planleggeren så kan man på samme måte klikk-og-dra avtalen til f.eks 

neste dag. 

Endring av avtalens varighet er også vanlig. For å forlenge eller forkorte en avtale, tar du tak i nedre 

høyre kant av avtalen:   

Når muspekeren endrer seg til en «dobbelpil» kan du forlenge eller forkorte 

avtaler ved å skyve pilen opp eller ned mens du holder nede venstre 

museknapp.  

 

 

Man kan også høyreklikke på avtalen og velge «Flytt avtale». Denne funksjonen er spesielt nyttig hvis 

man må flytte avtalen til en annen uke (det er ikke mulig å klikk-og-dra avtaler mellom uker). 

 

Velger man dette så dukker følgende vindu opp: 
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I dette vinduet kan man angi behandler, dato og starttidspunkt for avtalen, enten ved å klikke på 

ønsket dag/tidspunkt eller ved å velge i boksene nederst i vinduet. Ved å bruke pil-tastene i øvre 

venstre hjørne velger man hvilken uke man vil se. 

Når man har funnet ønsket tidspunkt bekrefter man ved å klikke «Flytt avtale». 

Vinduet «Flytt avtale» brukes kun til å flytte den avtalen man har høyreklikket på i planleggeren; det 

er ikke mulig å flytte andre avtaler som vises i dette vinduet. 

 

5.3 Aktiviteter 
Det er nyttig å kunne skille mellom de ulike typer avtaler. Det gjør man ved å opprette liste over ulike 

Aktiviteter. Normalt sett gjøres dette av superbrukere. For beskrivelse av denne funksjonaliteten se 

kapittel 13.4.6.2.2 i superbruker-delen av denne manualen.  

Når aktivitetene er laget, kan man «tagge» avtalen med ønsket aktivitet, ved å åpne avtalen 

(dobbeltklikke på den i planleggeren), og velge type aktivitet i nedtrekksmenyen:  
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Å merke avtalen med en type aktivitet har også en nyttig regnskapsfunksjon: Man kan i Regnskap 

velge å sortere Omsetning etter planleggeraktiviteter:  

 

Slik kan man f.eks få omsetning fordelt etter type avtaler, f.eks undersøkelse, behandling, egentrening 

eller andre typer avtalekaktiviteter man oppretter. 

5.4 Invitere andre i avtale 
I planleggeren kan man invitere andre, slik at avtalen også kommer i deres planlegger. Dette gjøres fra 

en funksjon inne i avtalens egenskaper. Funksjonen gir varsel dersom noen er opptatt på valgt 

tidspunkt, og gir forslag til andre tidspunkt.   

Slik inviterer du dine kolleger:   

1. Legg inn avtalen i én kalender på ønsket tidspunkt.   

2. Åpne avtalen ved å dobbeltklikke.  

3. Trykk knappen «Velg hvilke andre ansatte avtalen også gjelder for».  

 
 

4. Et nytt vindu kommer opp.  
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Velg ønsket tidspunkt og varighet. Kryss av de som skal være med.  

Dersom noen er opptatt på dette tidspunktet, varsles dette med et rødt utropstegn ved siden av 

navnet.  

 
 

Knappen hurtigvalg , gjør det mulig å velge fra de faste planleggeroppsettene:  

 
(Se punkt 5.1.1.1 for mer info om hvordan man lager oppsett.) 

 

 

I høyre del ser vi 5 forslag til tilstøtende ledige tidspunkt framover:  

 
Trykk på det tidspunktet du ønsker dersom du vil endre fra det opprinnelige tidspunktet.  
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5. Trykk velg for å sette inn avtalen i kollegers planlegger. 

 Trykk deretter lagre og avslutt i avtalens egenskap.  

 

 

6. Avtalen vises nå som gjentatt avtale i Planleggeren til de det gjelder:  

 

 

5.5 Utskrift av timekort 
Ved å høyreklikke på en avtale får man opp flere muligheter, deriblant «Skriv ut timekort». Da får du 

opp dette vinduet: 

 

Her kan man velge hvilke timer som skal være med 

på timekortet. Man kan også velge om navnet på 

behandleren skal vises på utskriften, samt man kan 

sette inn en egen fritekst, for eksempel om tidsfrist 

for avbestilling.  Man kan også velge å bruke ulike 

typer brevmaler, hvis man har laget dette i 

Innkallingsmodulen. 

Timekortet skrives ut på vanlig A4-ark, med 

mindre man har kvitteringsskriver installert. 
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5.6 Regningskortet 
Regningskortet vises i O-skillearket («Oppgjør for valgt konsultasjon») når man klikker på en avtale i 

planleggeren.  

 

 

Utseende til regningskortet kan variere noe, blant annet ut fra hvilken type brukerkonto man har. 

 

 

De ulike feltenes betydning: 

1 = Viser hvilket regnskap konsultasjonen er 

koblet til. Dette feltet vises kun hvis man 

har mer enn ett regnskap. 

2 = Viser hvilken refusjonstype 

konsultasjonen har. Dette feltet vises kun 

hvis brukerkontoen har refusjonsrett. 

3 = Viser hvilken behandlingsserie 

konsultasjonen er knyttet til. Dette feltet 

vises kun hvis brukerkontoen har 

refusjonsrett. 

4 = Man kan sette diagnose og tiltak på konsultasjonen. Feltene vises hvis man har åpnet for 

dette i Systemadm ->Oppsett -> Regnskap. 

 

5 = Klikk her for å velge takster, f.eks fra takstplakat eller egendefinerte takster 

 

6= Viser valgte takster. Man kan også skrive inn takster manuelt i dette feltet. 

 

7 = Viser refusjonsbeløp, basert på valgte takster. Feltet vises kun hvis man har refusjonsrett. 

8 = For fysioterapeuter med refusjon. Viser hvilken henvisning konsultasjonen er koblet til. Klikk for å 

åpne henvisningen 

OBS! For å få tilgang til regningskortet på 

andre behandleres avtaler, må man være 

satt til å ha «full tilgang til planleggeren». 

Dette kan gjøres av superbruker (13.3.4), 

eller av hver enkelt bruker i sine egne 

«Innstillinger for planlegger» (5.1.5) 
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9 = For fysioterapeuter med refusjon samt MT og kiropraktorer. Viser hvilken regning konsultasjonen 

er koblet til. Klikk for å åpne regningen. 

10 = Egenandelsbeløp, basert på valgte takster. Kan overstyres manuelt. Låses etter betaling. 

11 = Har man et vareregister kan man også selge produkter knyttet til konsultasjonen. 

12 = Velg betalingsmåte 

  

5.6.1 Refusjonstype 
Øverst i refusjonsdelen angir man hvilken type refusjon konsultasjonen er satt med. For behandlere 

som ikke er satt opp med refusjon, vil refusjonsinformasjon være skjult.  

Man kan velge mellom  

• Ingen refusjon 

• Ordinær refusjon 

• Frikort 

• Full refusjon 

 

 

 

 

 

Feltet for refusjonsbeløp forsvinner dersom refusjonstype settes "Ingen refusjon". Dersom man setter 

denne til "Frikort", dukker det opp en boks for å angi frikortnummer og dato (hvis dette ikke er 

registrert fra før) 

Via Diagnose-knappen kan man angi diagnose for konsultasjonen. Klikker man på knappen dukker 

det opp en meny hvor man kan angi primærdiagnose, og legge til sekundærdiagnoser. Man kan legge 

til så mange sekundærdiagnoser man ønsker.  

For noen faggrupper er det også mulig å angi tiltak. Hvilke tiltakskoder man ønsker å bruke velger 

man i Systemadm/Oppsett/Generelt. Eksempelvis NCMP eller NCSP-koder. 

Når en konsultasjon er markert som innsendt til HELFO, låses refusjonsdelen av regningskortet, slik 

at man ikke kan gjøre endringer. Enkelte knapper blir da gråtonet og deaktivert.  

 

Alle endringer gjort i refusjonsdelen av regningskortet lagres automatisk.  

 

5.6.2 Frikortbeløp 
Hvordan man registrerer frikort på pasienter er beskrevet i avsnittet over. 
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For å få systemet til å gi beskjed når frikortgrensen er nådd må man først legge inn egenandelstakene i 

Extensor. Dette gjøre i Systemadm/Administrator, hvor det er et eget felt «Egenandelstak og 

døgnpris». Døgnpris er kun aktuelt for de som har inneliggende pasienter. 

Dobbeltklikk på «(Nytt vindu)» eller klikk på de tre prikkene i bakkant til høyre. Da åpnes dette 

vinduet: 

 

 
 

Her administrerer man de til enhver tid gjeldende beløpene. Ønsker man å se tidligere beløp klikker 

man på «Vis også utgåtte»: 

 

 

 

Man kan da se hvilke beløp som har vært gjeldene tidligere, og i hvilken periode (gjeldene fra dato). 

For å registrere et endret beløp velger man ikonet som ser ut som en hvitt ark. Man fyller så inn hvilket 

beløp man ønsker å endre (eks: Egenandelstak 2), beløpet og fra hvilken dato det nye beløpet skal være 

gyldig. 

 
 

NB: Man trenger ikke markere det gamle beløpet som «ikke gyldig». Det vil automatisk 

bli ugyldig på det nye beløpets «Gjelder fra dato» inntreffer. 
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Har man registrert et feil beløp kan man slette det fra oversikten ved å klikke på det røde krysset: 

 

 

 

For å filtrere hvilken type beløp som skal vises kan man velge type beløp i nedtrekksmenyen: 

 

 

 

 

 

 

5.6.3 Takster 
Taksten som skal brukes på konsultasjonen, enten det er fra en standard takstplakat eller fra 

egendefinerte takster, settes ved å velge knappen «Takst» i regningskortet.  

 

Du kan også bruke nedtrekksmenyen i takstfeltet til å velge 

takster: Denne vil vise de mest brukte takstene.  

 

Klikker man på Takst-knappen, får man opp en egen dialogboks med fire skilleark: 

• Mine mest brukte: Oversikt over dine mest brukte takster. 

• Samletakster: Effektiv kombinasjon av takst, diagnose og tiltak 

• Takstplakat: Viser standard takstplakat for din faggruppe. 

• Egendefinerte: Administrer egne takster og beløp 

Man kan også skrive inn takstkoden direkte i takstfeltet. Dersom man bruker flere takster skiller 

man disse med vanlig komma. Når man har skrevet inn de aktuelle takstene, trykker man <Enter> 

på tastaturet.  
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Vinduet består av to deler: Øverst er en liste av takster på valgt skilleark, og nederst vises de takstene 

man har valgt.  

 

5.7.2.1 Mine mest brukte 

En oversikt over hvilke takster og takstkombinasjoner som er mest brukt. For å velge en takst 

dobbeltklikker man på ønsket kombinasjon, og trykker «Velg» nederst i vinduet.  

Listen over mest brukte takster kan ikke redigeres manuelt.  

5.7.2.2 Samletakster 

Samletakster brukes for å effektivt registrere takst, diagnose og tiltakskode (NCSP/NCMP) på 

konsultasjoner. Dette er aktuelt først og fremst for virksomheter som er pålagt å rapportere NPR-

melding eller NPR-behandlerkravmelding. Dette finnes det en egen brukermanual til, kontakt 

Extensor hvis dette er aktuelt for din virksomhet. 

 

5.7.2.3 Takstplakat 

Her vil gjeldende takstplakat for din faggruppe være tilgjengelig, forutsatt at din brukerkonto er satt 

opp riktig. Takstplakater i Extensor må oppdateres jevnlig, siden disse jevnlig endres fra sentralt hold. 

Normalt sett kommer det nye utgaver 1.januar og 1.juli hvert år. I Extensor ser man om man har en 

oppdatert takstplakat ved å se på datoen øverst til venstre i takstplakat-skillearket: 
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Hvis man vet at det har kommet en ny takstplakat etter denne datoen så bør man oppdatere 

takstplakaten. Dette ivaretas som regel av superbruker eller IT-leverandør. 

Det er mulig å gå inn og gjøre manuelle endringer i takstplakaten, hvis man ønsker å justere 

egenandelsbeløpene til andre beløp enn det som ligger som standard i takstplakaten. Dette er mest 

aktuelt for kiropraktorer, som bestemmer egenandelene selv. For å gjøre endringer må man først 

trykke inn hengelås-knappen oppe til høyre. Dette låser opp feltene, slik at man kan sette inn sine egne 

egenandelsbeløp: 

 

Sett inn ønsket beløp, og trykk på hengelåsen for å lagre når man er ferdig.  

 

 

5.7.2.4 Egendefinerte takster 

Ønsker man ikke å benytte seg av en bestemt faggruppes takstplakat, kan man lage egne egendefinerte 

takster.  

For å lage en egendefinert takst klikker man først på hengelås-ikonet og så pluss-tegnet for å legge til 

en egendefinert takst. Da kommer det opp en ekstra linje, hvor du bl.a. kan fylle inn takstens kode, 

unntak, beskrivelse og egenandel. Dobbeltklikk i feltene for å fylle inn ønsket informasjon: 
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Det er også andre funksjoner i dette vinduet. For eksempel kan man velge hvilke takster som 

automatisk skal dukke opp på timer som ikke har refusjon. Denne funksjonen er merket «FTIR» 

(foretrukket takst ved ikke-refusjon), og er en veldig kjekk funksjon for f.eks kiropraktorer som ønsker 

å ha en foretrukket takst for behandling nr 15, 16 osv.  

 

FTIR-funksjonen velges ved å låse opp hengelås-ikonet, og så hake på i boksen på den aktuelle taksten. 

Man kan velge flere takster; da vil alle disse takstene automatisk bli satt inn på timer uten refusjon. 

 

 

 

 

5.6.4 Egenbetalingsdelen av regningskortet 
Egenbetalingsdelen av regningskortet håndterer alle beløp som pasienten skal forholde seg til. 
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Egenandel er kostnad for selve konsultasjonen (ikke vare-

/produkt-/tjenestesalg, men kostnader for selve 

"oppmøtet").  

Ved refusjonskonsultasjoner settes denne i henhold til 

takstene, og følger valgte takst.  

Selv om egenandelen settes ut fra valgte takst, kan den 

overstyres ved at du skriver inn et annet beløp for egenandel 

enn det taksten medfører. 

 

 

 

 

I vinduet under Egenandel-feltet er et eget vindu som kan fylles med produkter/tjenester som skal 

selges. En forutsetning for å gjennomføre varesalg er at man allerede har laget seg en vareliste med 

tilgjengelige varer/tjenester. Dette er beskrevet i kapittel X.X. 

For å registrere en vare, klikker du på "Klikk for å legge til...". Denne vil da komme inn med en rad i 

oversikten.  

 

Har man valgt feil produkt kan man fjerne dette ved å klikke på minustegnet. 

Under varesalg-vinduet vises utestående 

beløp. Her vises først Utestående fra øvrige, 

som er en summering av tidligere 

konsultasjoner som ikke er fullt innbetalt. 

Under vises totalt Utestående, som er en 

summering av tidligere utestående beløp og 

dagens beløp. 

 

 

5.7 Registrere betaling 
Når man skal registrere betalingen, må man først velge betalingsmåte. Man har da følgende valg:  

1. Kontant 

2. Kort 

3. Faktura 

4. Gavekort (beskrives ikke i dette heftet) 

5. Credicare betalingsterminal (beskrives ikke i dette heftet) 

Hvordan betalingen registreres avhenger noe av om det er en enkelt konsultasjon som skal betales, 

eller om det er flere konsultasjoner som skal betales. 
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5.7.1 Betaling for én konsultasjon 
 

Betaling kontant 

Ønsker kunden å betale utestående kontant, velger man først Kontant som betalingsmåte, og så 

trykker man Lagre. Konsultasjonen blir da automatisk registrert som betalt og oppgjort. Kvittering 

kan skrives ut ved å trykke på Skriv ut. 

Betaling med kort 

Ønsker kunden å betale utestående med bankkort, velger man først Kort som betalingsmøte, og så 

trykker man Lagre.  

• Hvis man har en integrert betalingsterminal (PayEx kortterminal som er koblet til Extensor), 

så starter samhandlingen nå, og man får opp en dialogboks for betaling med 

betalingsterminalen. Da taster kunden PIN-koden og OK, og betalingen vil gå gjennom. 

Innbetalingen vil nå være helt låst i regningskortet (det er ikke mulig å endre innbetalingen). 

 

• Hvis man har en frittstående betalingsterminal (som ikke er koblet til Extensor), så blir det litt 

annerledes. Da vil betalingen bli registrert som betalt og oppgjort idet man trykker Lagre-

knappen (slik som en kontant innbetaling). Så må betalingen gjennomføres manuelt på den 

frittstående terminalen. Vi anbefaler at betalingen først gjennomføres på terminalen, før man 

registrerer innbetalingen i Extensor (etter at man har sett at betalingen gikk ok på 

terminalen). 

Betaling med faktura 

Hvis kunden skal faktureres velger 

man Faktura som betalingsmåte, 

og trykker så Lagre. Man får da 

opp en dialogboks med 

informasjon om fakturaen som 

opprettes. Her kan man også endre 

f.eks purregebyr og betalingsfrist.  

 

 

 

 

 

 

5.7.2 Betaling for flere konsultasjoner 
Dersom pasienten har flere ubetalte konsultasjoner så vil man få disse presentert når man har valgt 

betalingsmåte og trykt Lagre.  

Velger man Kort eller Kontakt som betalingsmåte så får man opp dette vinduet: 
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Her har pasienten timer hos 2 ulike behandlere. Det er kun mulig å registrere innbetaling på ulike 

behandlere hvis disse er koblet til samme regnskap. 

I dette vinduet kan man enten trykke «Reg.salg» og registrere hele skyldig beløp som betalt. Har man 

valgt Kort som betalingsmåte så starter nå samhandlingen med betalingsterminal (hvis man har 

integrert terminal).  

Man kan også velge å registrere et annet beløp enn det pasienten skylder. Man kan f.eks ta bort haken i 

boksen til venstre, hvis noen konsultasjoner ikke skal betales.  

Man kan også registrere et lavere beløp enn det pasienten er skyldig, f.eks hvis pasienten er skyldig 

664 kr men kun har mulighet til å betale kr 500 nå. Da kan man skrive inn ønsket beløp i ett av 

betalingsfeltene, slik at totalsummen blir 500 (bildet under): 

 

Forklaring på felter i vinduet: 

• Betalings id: Betalingens unike ID. Lagres i databasen for sporing.  

• Brukerstedsnr.: Brukerstedsnummer for de som benytter integrert betalingsterminal. 

• Terminal: Terminalnummer for de som benytter integrert betalingsterminal. 
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7.4.3 Betaling for timer hos ulike behandlere 

Dersom det utestående beløpet som skal innbetales gjelder for flere ulike behandlere (planleggere), får 

man opp et vindu som viser hvilke konsultasjoner som innbetalingen kan registreres på. 

 

I dette vinduet velger du hvilke konsultasjoner som skal betales, med hvilke beløp. Du kan: 

• La være å registrere innbetaling for en konsultasjon, ved å ta bort avkrysningshaken i venstre 

kolonne.  

• Endre innbetalt beløp for den enkelte konsultasjon i kolonnen "Betaling".  

 

7.4.4 Delt betaling 

Ønsker kunden å betale utestående beløp på ulike måter (f.eks noe med kort og noe kontant), så må 

man registrere innbetalingen i to omganger: 

o Første innbetaling registreres ved å skrive inn ønsket beløp, velge betalingsmåte og 

trykke Lagre.  

o For å registrere betaling nr 2 trykker man først 

CTRL+B. Da får man opp et nytt vindu for ny 

betalingsregistrering. Her vil restbeløpet stå, og 

man skriver inn ønsket beløp, velger 

betalingsmåte og trykker Lagre. Hele betalingen 

er nå registrert. Trykk på krysset oppe i høyre 

hjørne for å lukke vinduet. 

 

 

7.5 Korrigere innbetaling 
Ønsker man å korrigere en innbetaling, avhenger fremgangsmåten på om betalingen er låst eller ei.  

7.5.1 Korrigere betaling som ikke er låst 

 

1. Sett markøren boksen for innbetalt beløp. Denne vil være grå, og beløp kan ikke endres.  

2. Klikk tasten <Delete> på tastaturet. Du får da spørsmål om du vil korrigere.  
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3. Bekreft, og tas hele innbetalingen bort. 

7.5.2 Korrigere låst betaling 

Følgende situasjoner låser regningskortets del for egenbetaling og gjør at du ikke kan korrigere i 

regningskortet direkte: 

• Oppføringen er avstemt 

• Oppføringen er registrert betalt med kort integrert med betalingsterminal 

• Oppføringen er fakturert 

• Oppføringen er satt som tap 

Dersom en innbetaling er låst, vil du måtte legge inn et kreditbeløp tilsvarende innbetalingen for å 

korrigere.  

 

Dette gjøres på følgende måte:  

1. Åpne Betalingsregistrering (Ctrl+B) 

2. Registre en innbetaling tilsvarende den aktuelle oppføringe, men med negativt fortegn.  

Pass på at du ikke fyller ut andre beløp enn under innbetalt.  

3. Velg betalingsmåte.  

Dersom krediteringen gjelder en kontantinnbetaling, velger du kontant som betalingsmåte, 

likeledes kort for kort osv. 

4. Trykk lagre. 

Bildet under viser riktig fremgangsmåte: 
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7.6 Utskrifter 
Du kan skrive ut kvittering når du har registrert en innbetaling eller opprettet faktura.  

Ved kort-/ kontant- salg trykker man «Skriv ut".  

Ved betalingsmåte faktura forhåndsvises faktura når man klikker på "Skriv ut". 

7.7 Ikke møtt 
Dersom man ønsker å registrere at en kunde ikke har møtt til konsultasjon, kan man benytte knappen 

for ikke møtt:  

Når man klikker på denne skjer følgende: 

• Refusjonsbeløpet flyttes over og legges til egenandelsbeløpet 

• Refusjonsbeløpet settes til kr 0 

• Konsultasjonen settes til "Ingen refusjon" 

• Knappen "IM" (=ikke møtt) fargelegges gul med rød skrift 

• Konsultasjonen i planleggeren settes med rød skrift 

7.8  Varighet fra takst 
Takstene kan knyttes til varighet. Dette gjøres i det man lagrer taksten, i kolonnen 

«beskrivelse». Se eget avsnitt om takster.  

Dersom en eller flere av takstene som benyttes er satt opp med varighet, vil 

regningskortet summere konsultasjonens lengde med bakgrunn i de valgte taksters varighet.  

Det summerte antall minutter står angitt nede til venstre i regningskortet. Dersom varigheten på 

konsultasjonen i planleggeren er lik varigheten som takstene angir, eller at det ikke er angitt slik 

varighet, er denne knappen deaktivert. Det betyr at dersom knappen er aktivert, og det står et tall med 

rød skrift, angir denne hvor mange minutter avtalen skulle/burde vare ut fra takstens beskrivelse. 

Dersom du klikker på denne knappen, endres avtalens lengde i planleggeren til det antall minutter 

som står på knappen. 

 

 

 

6 Journal 
Journalen i Extensor 05 kjennetegnes av dette ikonet: 

 

Du finner det under menyvalgene Mest Brukt samt Pasientadm. i hovedmenyen til høyre.  
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Journalen i Extensor 05 er bygd opp av ulike skilleark. Noen faggrupper har flere skilleark, og dermed 

flere funksjoner enn andre faggrupper. Det er også noen skilleark som krever tilleggsmoduler. Det kan 

derfor hende at det i denne manualen er beskrevet funksjonalitet som du ikke finner når du logger deg 

inn i Extensor 05. 

 

I Journalen fører man all journalføring på pasienten. Alle brukere med journaltilgang kan føre journal 

på alle pasienter som er lagt inn i systemet. Du kan bli bedt om å begrunne hvorfor du åpner en 

journal. Superbruker kan i så fall gi mer informasjon om dette. 

Øverst i venstre hjørne ser du hvilken pasient den aktuelle journalen tilhører: 

  

 

6.1 Sammendrag  
Sammendraget er en oversikt over journalelementer som er opprettet på valgt pasient. Du får 

informasjon som type journalelement, dato for opprettelse, forfatter, samt en forhåndsvisning av 

innholdet: 

 

Øverst i vinduet kan du sortere journalelementene kronologisk eller etter diagnose. Du kan også 

filtrere på periode, samt velge om hele teksten eller utdrag av teksten skal vises i sammendraget:  
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De ulike journalelementene kan filtreres etter kategori (type element): 

Her kan man enten hake av/på kategorier for visning, eller 

man kan klikke på «tall-knappen» for å vise kun den angitte 

kategorien. 

For å unngå at informasjon skjules i 

Sammendraget kan man ha på default 

verdi «Vis alle kategorier», denne kan 

aktiveres med egen knapp (innringet):  

 

En veldig kjekk (og mye brukt) funksjon er å legge inn egne snarveier til dine mest brukte funksjoner i 

Journalen:  

Ved å klikke på tannhjul-ikonet får man opp en liste over 

elementer man kan velge å ha snarveier til. Denne omfatter 

blant annet: 

- standard skjemaer/blanketter 

- Cave, Påminnelser, Multimedia m.m. 

- egne notatmaler man oppretter i systemet (se kap 13.4.3.4) 

 

 

6.2 Konsultasjoner 
Denne funksjonaliteten er tilpasset bruksmønsteret til leger i poliklinisk virksomhet, hvor man setter 

diagnose på hver enkelt konsultasjon. Her kan man sette både diagnose, tiltak, lesetilgang samt en 

kommentar til konsultasjonen.  

Funksjonaliteten er koblet sammen med planleggeren, slik at konsultasjoner fra planleggeren vil vises i 

listen over konsultasjoner.  

(Om konsultasjonen vises som gråtonet eller svart avhenger av innstillingen «Opprette konsultasjon i 

pasientjournal linket til avtale i planlegger» som man finner i Systemadm/Administrator.) 

 

6.3 Basisinformasjon 
Basisinformasjon er nyttig for å notere opplysninger som er relativt konstante. Som standard ligger det 

inne et fast oppsett på overskriftene i basisinformasjon, men dette er ikke endelig: Du kan legge til, 

slette og bytte rekkefølge på overskriftene etter eget ønske.  
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“Basisinformasjon» er laget slik at man kan ha flere oppføringer med ulik basisinformasjon.  Vinduet 

er delt i to, hvor feltet til venstre viser den markerte Basisinfo-oppføringen, mens feltet til høyre viser 

en liste med de ulike Basisinfo-oppføringene som er lagret. Her ser man når oppføringen er opprettet, 

hvem som sist endret den,  når den sist ble oppdatert og om pålogget bruker har tilgang til å gjøre 

endringer. 

Tilgangen til pålogget bruker vises slik: 

- Vanlig skrift der bruker har lesetilgang 

- Grå skrift der bruker ikke har tilgang 

 

 

6.3.1 Endre oppsett av basisinformasjon 
For å endre oppsettet, trykk på knappen for innstillinger: 
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For å lage seg sitte eget brukerspesifikke oppsett gjør man følgende: 

1. La «Vis fellesoppsett»-boksen være tom. 

2. Skriv inn navn på nytt felt,  trykk på grønn hake. Uønskede felt kan slettes. 

3. Endre rekkefølgen etter eget behov. 

4. Når man klikker OK vil dette oppsettet gjelde for denne brukeren. 

Vær obs på at informasjon som fylles inn i slike brukerspesifikke basis-felt IKKE vil vises for andre 

brukere. For spesielt sensitiv  informasjon kan dette være praktisk, men i de fleste virksomheter vil alle 

brukerne bruke det samme oppsettet.  

Ønsker man å lage et felles oppsett med andre felter enn de som følger som standard gjør man 

følgende: 

1. Én bruker (superbruker) går inn på oppsett, og haker på «Vis fellesoppsett». Lag til de feltene 

man ønsker, i den rekkefølgen man ønsker. 

2. Hver enkelt bruker må så gå inn i oppsettet, ikke hake på «Vis fellesoppsett», og fjerne alle 

feltene fra listen (markér og klikk på rødt kryss). Vær obs på at det siste feltet som fjernes også 

må fjernes manuelt i det øverste feltet, slik at oppsettet er helt tomt før man klikker OK. 

Dette må gjentas av alle brukerne. 

3. Det nye oppsettet vil nå vises for alle brukerne. 
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6.4 Notater  
«Notater» er den mest brukte funksjonen i journalføringen i Extensor 05. Notatfunksjonen finner du 

som et eget skilleark i journalen. 

Notat- vinduet ser slik ut:   

 

I «Notater» finner du blant annet: 

• Integrert tekstbehandler som ligner MS Word.  

• Oversikt over alle lagrede notater 

• Øvelsesbank med over 500 øvelser.  

• Anatomimodul – bilder av kroppens anatomi med tegnefunksjon.  

• Brukerdefinert tilgang på hvert notat.  

• Mulighet for utskrift av hele journalen 

• Journalmaler med «aktive» felter.  

6.4.1 Oversikt 
Notat-modulen har en horisontal skillelinje som deler bildet i et øvre og nedre skjermbilde. Det nedre 

skjermbildet viser det notatet man jobber med, mens det øvre skjermbildet viser tidligere notater. Det 

øvre skjermbildet har 2 ulike visninger: 

1. Liste over tidligere notater, med dato, hvem som har opprettet notatet, hvilken kategori, 

behandlingsserie, om notatet er rettet, og på hvilket tidspunkt notatet sist ble oppdatert:  
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Notatene er i utgangspunktet sortert etter dato, med det nyeste øverst. Ønsker du å sortere 

notatene annerledes, kan du klikke på ønsket kolonnes overskrift. 

2. Visning av alle notater i teksts form, slik at man kan lese tidligere notat mens man skriver nytt 

notat i nedre del av skjerm. Dette aktiveres ved å klikke på ikonet «Sett sammen notatoversikt 

etter valgte kriterier» opp i høyre hjørne (innringet). 

 
Denne funksjonen kan være fin å benytte seg av hvis man ønsker å skrive ut Notat-delen av 

journalen. Da kan man også filtrere ut deler av journalen, f.eks innenfor et gitt tidsrom eller 

basert på notatenes forfatter. 

 

6.4.2 Integrert tekstbehandler  
I Extensor 05 finnes en tekstbehandler som mange vil kjenne igjen fra Microsoft Word. Den store 

forskjellen fra MS Word er at notater som skrives med tekstbehandleren i Extensor 05 blir lagret i 

Extensor 05- databasen, og ikke åpent på PC-en, f.eks. i Mine Dokumenter. Pasientsikkerheten er 

dermed svært høy. Andre fordeler er at kolleger kan få lesetilgang til notatene, samt at alle notater for 

en pasient blir lagret på ett sted.  

I notatfunksjonen finner du denne verktøylinjen:   

 

Mange ikoner er velkjente fra Word (Ny, Lagre, Slett, Skriv ut, Forhåndsvisning, Klipp-og-Lim). 

Ikonene har også hjelpetekst som vises hvis man holder markøren over ikonet. Her beskrives noen 

Extensor-spesifikke funksjoner:  

 

 

Nederst i notatfeltet finner du knappen «Valgt mal»:  

 

Når det står «Standard notat» her, vil kolonnen «Kategori» i oversikten være uten navn.  
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Du kan fritt lage egne navn på notatene, f.eks. Undersøkelse. Det blir på den måten lettere å kjenne 

notatene igjen i oversikten. 

Forenklet bruk av flettefelter: Ved å skrive Shift-4 i notatet, får du opp en liste over tilgjengelige 

flettefelter og når du velger ett, settes verdien inn i notatet. 

6.4.3 Sending av notat som Digipost eller dialogmelding 
I Extensor er det tilrettelagt for å kunne sende meldinger som Digipost og som dialogmelding. Dersom 

dette er satt opp i bakgrunnen (EDISnatch), merker hovedsystemet det, og det dukker opp som 

mulighet i notater, dokumenter, henvisninger, rtg.henvisninger og epikriser.  

 

 

Muligheten for å sende md Digipost er tilgjengelig bare når pasienten har fullt fødselsnummer i 

"Personalia". 

 

6.4.4 Låsing av notater 

  Lås opp et låst notat som du selv er forfatter av. Notatene låses ( = signeres) automatisk i det 

døgnet skifter. Et dokument som er blitt låst opp må manuelt låses ( = signeres) i Aktuelt. 

Merk! Notater som er låste kan ikke slettes (jf. Pasientjournalforskriften).  

6.4.5 Flagging av notater 

  

Mulighet for å «flagge» et notat med ønsket farge. Man kan velge mellom 7 farger, som 

virksomhetenselv definerer betydning av. Kan være en fin måte å fremheve spesifikke notater av 

betydning. Kan også være grunnlag for statistikk. 

6.4.6 Visuell smerteangivelse 

 

 Kan brukes som et visuelt 

hjelpemiddel for behandler og 

pasient for å vise type smerte 

og lokalisasjon: 

  

Her velger man først type 

smerte, og marker så på 

figuren hvor smerten er 

lokalisert. Ved å trykke på 

«Sett inn» settes figuren inn i 

det notatet man jobber med. 
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OBS. Etter at figuren er satt inn i notatet kan den flyttes ved å holde inne Alt-tasten mens man drar 

figuren til ønsket størrelse/plassering. 

 

 

 

 

6.4.7 Anatomibilder 

 

Ved å trykke på anatomiknappen vises et vindu med anatomibilder. Her kan man tegne eller sette inn 

symboler, og sette bildet inn i et journalnotat. 

Bildet har to ulike visninger av helfiguren; Overflate eller Muskler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velger man «Muskler»-visningen kan man trykke på ønsket kroppsdel, da vil musklene i denne 

kroppsdelen vises i en liste til venstre, og ved å klikke på ønsket muskel vil denne vises i høyre del av 

bildet. 

På denne måten kan man bruke anatomimodulen som et visuelt hjelpemiddel for både behandler og 

pasient, f.eks ved å illustrere skadeområde i en muskel. 

Når man er ferdig med bildet trykker man «Sett inn» for å få bildet inn i journalnotatet. På samme 

måte som i Visuell smerteangivelse kan man trykke på Alt-knappen og dra-og-slipp for å flytte eller 

skalere bildet. 

Funksjonen kan være spesielt interessant for fotterapeuter, siden det ligger inne anatomibilder av 

foten fra ulike vinkler, og man har mulighet for å sette inn fot-symboler på bildet. 

 

 

 

 



Opplæringshefte Extensor 05 Helse 

 

Side 72 av 170 

6.4.8 Øvelsesprogram 
 

 

Extensor 05 inneholder en øvelsesbank med over 500 ulike øvelser. Trykk på knappen for å vise 

utvalget.  

 

For å sette opp et program: 

Velg først kroppsdel, og deretter type øvelse.  Aktuelle øvelser vises da i høyre del av bildet. 

For å velge en øvelse trykker man på øvelsen slik at den blir markert med blå bakgrunn, og «Velg». 

Øvelsen blir da markert med gul bakgrunn for å vise at den er med i programmet. 

Hvilke øvelser man har valgt vises i skillearket «Valgte øvelser». 

 

All tekst/beskrivelse av øvelsene 

kan redigeres enten i skillearket 

«Oversikt» eller i jornalnotatet, 

slik at man kan tilpasse øvelsene 

til hver enkelt pasient. 

 

Når man er ferdig å velge øvelser 

trykker man «Sett inn». 

Øvelsene settes da inn i 

journalnotatet, og kan herfra 

skrives ut til pasienten. 
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Obs! Extensor 05 har integrasjon med øvelsesprogrammet ExerciseOrganizer. 

6.4.9 Maitland-symboler 
 

 

Dette er en funksjon som er spesifikk for fysio- og manuellterapeuter, for enklere forklaring av 

manuelle grep. Ved å velge symbol settes symbolet direkte inn i journalnotatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.10 Sett inn journalnotat 
 

 

Denne funksjonen kan sees på som en avansert utklippstavle. Fordelen med en slik løsning er at man 

raskt kan sette sammen dokumenter eller notater basert på tidligere notater.  

For å bruke denne funksjonen: 

1. Marker notat i listen til venstre 

2. Hvis du bare ønsker deler av teksten  

 så markeres utvalgt tekst 

3. Trykk på «Velg». 

4. Ønsket tekst/notat settes da inn i  

nedre bildefelt. 

5. Gjenta evt prosessen på andre  

notater 

6. Trykk «Sett inn» når du er ferdig -> All tekst i nedre felt settes da inn i et journanotat. 

Merk at man kan sortere og filtrere notatoversikten etter dato, periode og notatkategori. 
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6.4.11 Maler  
Å opprette journalmaler er helt essensielt for å ivareta en effektiv journalføring. I Extensor 05 har man 

alle muligheter til å lage både enkle og svært avanserte journalmaler. 

Maler kan lages både i Notater og Brev/Dok./Blanketter. 

Funksjonaliteten er utførlig beskrevet i kap 13.4.3.4 i superbrukerdelen av denne manualen.  

 

6.5 Multimedia 
 

 

Bilder og videoklipp gir unik dokumentasjon! I skillearket Multimedia legger du inn bilder, video 

og/eller lydfiler knyttet til den enkelte pasient. Bilder som dokumenterer før, under, og etter 

behandling er spesielt virkningsfulle. Både behandler, pasient og andre fagpersoner får med egne øyne 

se behandlingens effekt over tid.  

For å legge mediefilen inn i Journalen må filen først skapes ved hjelp av et eksternt digitalt verktøy, 

f.eks. digitalkamera eller webkamera. Dernest må filen plasseres i en windows-mappe som er 

tilgjengelig fra Extensor (innenfor samme sikkerhetssone).  

 

Legge inn ny mediefil 

Trykk på «Ny»-knappen for å hente en 

mediefil. Et nytt vindu dukker opp: 

  

Trykk på det gule mappe-ikonet  for å hente 

mediefilen.  

Bla deg frem til ønsket fil, og hent denne inn.  
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Når mediefilen er åpnet vises den i det innebygde multimedie- verktøyet i Extensor 05.  

Under ser man eksempel, med et bilde av pasienten i treningssituasjon. 

 

Er man fornøyd med bildet så trykker man på Lagre-knappen. 

Man kan også gjøre diverse redigeringer i bildet: 

• Sette inn kommentar: 

 

• Zoom ut og inn:   

• Måle leddutslag.  

 
Har kan man sette et svært nøyaktig leddmål på bildet. Da gjør man følgende: 

1. Trykk «Sett utg.punkt» og trykk på bildet der man ønsker origo skal være 

2. Trykk på ønsket endepunkt for Y-akse 

3. Trykk på ønsket endepunkt for X-akse 

4. Man får da opp et nøyaktig leddmål, som lagres i bildet 

• Tegne på bildet: 

 

 

Bildet vises nå i oversikten for multimedia, og 

vises også i Sammendraget med et eget Bilde-

ikon. 
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6.6 Brev/dok./blanketter 
Denne delen av journalen utfyller Notater-funksjonaliteten på den måten at der hvor Notater ivaretar 

den interne journalføringen, så er Brev/dok./blanketter ment som et verktøy for å ivareta skriftlig 

kommunikasjon med eksterne samarbeidspartnere. Man kan selvfølgelig velge å bruke Notater til også 

denne delen av journalføringen, men Brev/dok./blanketter har noen fortrinn: 

- Oversiktlig dokumentering av post inn og ut av virksomheten 

- Mulighet for å legge inn filer, for eksempel pdf, jpg, doc-filer 

- Direkte tilgang til offisielle blanketter 

 

6.6.1 Post inn og ut 
For å registrere innkommende eller utgående post – f.eks hvis man ønsker å registrere at epikrise er 

sendt eller kommet – klikker man på knappen Ny postregistrering på verktøylinjen: 

 

Så markerer man om posten er intern, innkommende eller utgående, slik at posten blir registrert i 

riktig kategori (blir mer oversiktlig). Hva man velger å fylle inn av informasjon er opp til brukeren selv, 

men vær obs på at feltet Dok.navn/innhold må fylles ut for at oppføringen skal vises i 

Sammendrag. I mange tilfeller vil det også være naturlig å fylle ut hvem som har lesetilgang 

(tillatelser) samt avsender og mottaker. Man kan også fylle inn evt tilleggsinformasjon i feltet 

Merknad. 

Oppføringen vil nå vises i mappestrukturen til venstre, samt i Sammendrag. 

 

Endringer i elementer her følger samme logikk som i Notater: Man kan endre og slette innenfor 

samme døgn som elementer ble opprettet, men det er kun forfatter av dokumenter som kan gjøre 

dette. 
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6.6.1.1 Importere fil i postregistering 

I feltet Vedlagt/lagret fil kan man legge ved en fil som allerede finnes tilgjengelig. Det kan f.eks være 

en innkommende epikrise fra lege, som er scannet inn og lagt på harddisken. 

Velg først Ny postregistrering, eller markér en eksisterende og trykk AB-knappen for å endre. For å 

legge til fil trykker man på bindersen, og leter frem dokumentet man vil hente inn. Da vil man få 

spørsmål om man vil slette filen fra mappen den hentes fra. Med tanke på pasientsikkerheten vil det 

ofte være fornuftig å svare JA til å slette filen, slik at ikke pasientsensitive opplysninger ligger utenfor 

Extensor 05. 

Som nevnt så er det viktig at man gir dokumentet et navn i feltet Dok.navn/innhold, for at 

registreringen skal vises i Sammendrag.  

6.6.2 Standard blanketter + dokumenter 
Det ligger mange offisielle blanketter inne som standard i Extensor 05. Her ligger bl.a. Sykmelding, 

Henvisning til Spesialist, Legeerklæring ved arbeidsuførhet, Drosjerekvisisjon m.m. I tillegg ligger det 

inne noen forslag til dokumentmaler, samt mulighet for å lage egne maler. 

For å se hvilke blanketter og dokumenter som er tilgjengelige klikker man på NY-knappen: 

 

 

Da får man opp dette vinduet: 

 

Her ser man først hvilke elementer som sist ble brukt. For å åpne ett av disse markerer man ønsket 

blankett/dokument, og trykker «Åpne».  

 

Under «Dokumenter» finner man noen forslag til dokumentmaler samt maler man selv har laget, 

mens «Blanketter» viser de offisielle blankettene som er tilgjengelige. 

Tips! Alle blanketter og dokumenter kan gjøres lett tilgjengelig som snarvei i 

Sammendrag. Se kap 13.4.3.1.1 for beskrivelse hvordan. 

Hvordan man lager dokumentmaler er for øvrig beskrevet i kap 13.4.3.4 i 

superbrukerdel av denne manualen. 
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6.7 Tester 
Testmodulen muliggjør både enkel og avansert registrering av ulike tester og parametre. Her kan man 

registrere testresultater for enkeltpasienter, grupper av pasienter samt hele virksomheter. Den kan 

også benyttes til registrering av eksponeringer i arbeidslivet, samt for å utarbeide generell helseprofil. 

Modulen er et svært kraftig verktøy for å kunne måle og se effekt av tiltak. 

Virksomheten kan bygge opp sin egen testbank, og hente ut statistikk og rapporter som genereres 

automatisk som et resultat av testmålinger.  

Testmodul-vinduet ser slik ut: 

 

I vinduet vil det vises alle testene som er gjennomført for den valgte pasienten. Markert med en rød 

sirkel på bildet er en verktøylinje som inneholder alle mulighetene man har i modulen. 

 
Ved å klikke på et av de tre første ikonene kan man registrere resultatet av tester man har 
lagt inn i systemet. Man har følgende valg: 

▪ Registrere resultatet av én test for én person 
▪ Flere tester for én person 
▪ Én test for flere personer. 

 
Det røde krysset brukes for å slette en testregistrering.  
 
Dette ikonet brukes for å legge inn og administrere testene i systemet. 
 

Klikker man «vise trend»- ikonet, kan man få en kurve som viser utviklingen for en test. 
 

Resultat-knappen åpner en egen modul for avansert beregning av diagrammer og statistikk. 
Funksjonaliteten beskrives ikke i denne manualen. Ta kontakt med Extensor for mer info. 

 
Skriver-ikonet brukes for å skrive ut oversikten over testen en person har gjennomført. 

 
Brukes for å oppfriske visningen av testrsultater  
 
Knappen brukes for å endre oppstillingen av  testene. 
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6.7.1 Administrere tester 
Før man kan begynne å registrere resultater av tester man utfører, må man legge inn testene i 

Extensor. Det er virksomheten selv som definerer hvilke tester som skal være tilgjengelige i 

testmodulen. Klikk «Administrere tester» i på knapperekken. 

Her kan man enten legge inn nye kategorier (serie tester) og tester, eller redigere eksisterende. Vær 

obs på at man ikke kan endre navn på en test etter at man har begynt å registrere resultater på denne 

testen. 

 

Velg først kategori fra nedtrekksmenyen, eller 

skriv inn et nytt kategorinavn for å lage en ny 

kategori.  

Feltet «Test» viser eksisterende tester under valgt 

kategori. Dette feltet er ikke redigerbart. Ønsker 

man å lage ny test skriver man inn navnet på 

denne i feltet «Navn». Den nye testen blir da 

koblet til valgte kategori. 

 

Man kan legge inn referanseverdier for kvinner, 

menn og barn, for å indikere «godkjent» eller 

«ikke godkjent» resultat. Dette symboliseres også 

i hovedvinduet med grønn hake eller gul trekant.  

 

 

 

Referanseverdiene kan legges inn på to ulike måter: 

1) Rene tallverdier som angir fra-til; f.eks 20-50.  

2) Ved å bruke > eller <- tegn kan man indikere «større enn» eller «mindre enn». Legger man f.eks inn 

referanseverdien <15, vil alle testresultater mindre enn 15 bli merket som «godkjent».  

 

Det vil også være nyttig å legge inn riktig benevning for målingen/testregistreringen. 

Når man har laget testet avslutter man ved å trykke «Lagre», og deretter «Ny» hvis man ønsker å 

opprette flere tester. 

 

6.7.2 Registrere resultat 
Man velger først om man vil registrere ett testresultat for én pasient, flere resultater for samme pasient 

eller resultater for flere pasienter på samme test. 
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6.7.2.1 Registrere enkeltresultat på én pasient 

 

Velg kategori og test ut fra hvilke tester som allerede er 

laget og er tilgjengelige. 

Dato og tid for registreringen settes automatisk, men kan 

overstyres. 

Ved utfylling markeres resultatet med grønt eller gult 

ikon, basert på referanseområdet. 

Res.kategori er et felt som kan brukes hvis man ønsker å 

sammenligne resultatsvar fra ulike grupper.  

Kommentar kan fylles inn hvis ønskelig, og vil vises i 

hovedbildet. 

Husk å lagre registreringen. Ønsker man å gjøre flere 

testregistreringer trykker man på «Ny reg»-knappen. 

Vær også obs på at man kan koble testresultater til spesifikk serie. I eksempelet over er testen koblet til 

serie 001. Dette kan være nyttig bl.a. med tanke på å ta ut statistikk. 

 

6.7.2.2 Registrere flere resultater på én pasient 

 

 

Ved å velge kategori vil man få opp alle testene som ligger innenfor den valgte kategorien. 

Her kan man enkelt fylle inn testresultatene, som blir markert med grønt eller gult ikon, avhengig av 

referanseområdet.  

Dette vinduet har ikke mulighet for kommentartillegg. 
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6.7.2.3 Registrere flere pasienter på samme test 

 

Denne funksjonen er nyttig å bruke hvis man 

har en gruppe som har gjennomført én 

spesifikk test. 

Klikker man på «Ny – utvalg» hentes alle 

pasientene som står i pasientutvalget til 

høyre, inn. Dette kan f.eks være en spesifikk 

gruppe man har laget i Extensor 05. 

Klikker man å «Ny – valgte» man man 

plukke enkeltvis pasienter fra 

pasientutvalget.  

Man kan fint kombinere de to valgene, f.eks 

ved først å bruke et gruppeutvalg og så hente 

inn andre deltakere én og én.  

 

 

 

6.7.3 Visning av testresultater i testvinduet 
Testresultatene vises i oversikten slik:  

Alternativt kan man bytte visning fra stående til liggende ved å trykke på ikonet helt til høyre:  

Da får man et bilde som ser ut som dette, hvor resultatene vises horisontalt per test, og hvor man fra 

venstre mot høyre kan lese utviklingen i testresultatene. 

I hovedvinduet kan man klikke «Vise trend»-ikonet, da får man et vindu hvor man kan velge hvilken 

test man ønsker å vise trend for. Ved å klikke på ønsket test vises testgrafen: 
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Trendkurven kan kopieres til utklippstavlen ved å høyreklikke på kurven. Så kan man f.eks lime 

kurven inn i et journalnotat, evt en rapport eller epikrise. 

 

6.8 Sykmelding 
Sykmeldingsmodulen er modulen hvor du kan: 

• Lage og skrive ut sykmelding 

• Forlenge sykmelding 

• Sende sykmelding elektronisk (krever Extensor Link) 

Hovedbildet ser slik ut, hvor tidligere sykmeldinger listes opp kronologisk: 

 

Feltet «Aktiv sm.» markerer om sykmeldingen var av typen «aktiv sykmelding». Denne ordningen er 

pr dags dato (juni 2012) avviklet, og er således kun av historisk betydning. 

6.8.1 Lage sykmelding 
Klikk på NY-knappen (hvitt ark) for å opprette sykmelding. Denne åpnes nå i et eget vindu. 
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Personopplysninger – inkludert fastlege 

og arbeidsgiver – hentes automatisk inn, 

forutsatt at disse er fylt ut i «Personalia». 

Diagnose hentes inn fra «Diagnoser»-

delen av Journalen. Ønsker man å sette 

annen diagnose kan man hente dette inn 

fra kodeverk-vinduet (gul sirkel). 

Vær for øvrig obs på at man kan sette 

lesetilgang på sykmeldingen, på lik linje 

med andre journalelementer. 

 

 

I punkt 5 er det begrensning på 900 tegn/10 linjeskift, mens det i punkt 6 er plass til 500 tegn/8 

linjeskift. Går man utover begrensningen, indikeres dette ved at hjelpeteksten øverst i feltet får rød 

farge. 

Husk for øvrig å lagre sykmeldingen. 

Når man lagrer sykmeldingen får man spørsmål om man vil oppdatere takster og 

betalingsinformasjon. Normalt sett vil man svare JA her; dette gjør at sykmeldingstakstene blir med 

på HELFO-oppgjør. 

Andre behandlere som har tilgang til å lese sykmeldingen kan også skrive ut en kopi av sykmeldingen 

(men ikke gjøre endringer på denne).  

OBS! Når man har opprettet en sykmelding kan man kun gjøre endringer på denne 

innenfor samme døgn som den ble opprettet. Det er kun de sykmeldingene som man 

selv har skrevet, man har tilgang til å endre på. 

 

6.8.2 Forlenge sykmelding 
Ønsker man å forlenge en eksisterende sykmelding markerer man først denne i oversiktsbildet. 

Dernest trykker man på «Forleng sykmelding»-knappen (innringet): 

 

En ny sykmeldingsblankett vil da åpnes. Her vil «Sykmeldt fra»-dato være forhåndsutfylt, tilsvarende 

dagen etter forrige sykmelding ble avsluttet. Diagnosen videreføres også. Sykmeldingen fylles ellers ut 

som vanlig. 

Når man har lagret sykmeldingen vil denne vises som «Påfølgende vurdering» i oversikten: 
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6.9 Medisiner 
Den nyeste modulen for resepter heter E-resept og er beskrevet i et eget dokument under 

Opplæringsmateriell\Enkelttema\1. Journal & Helse\E-resept Extensor.pdf. Aktivering av E-resept 

krever en del forberedelser. 

Her følger en beskrivelse av modulen for medisiner og resepter uten integrasjon med E-resept: 

 

Medisiner inneholder funksjonalitet for å rekvirere medisiner og administrere 

resepter. Dette gjøres via skillearket «Resepter» i hovedvinduet:  

 

Medisiner-modulen har to hoveddeler; Resepter og Medisiner. 

Sistnevnte brukes til å administrere medisiner til pasienter 

som er inneliggende. Denne funksjonen brukes av 

rehabiliteringssentre og sykehus, og beskrives ikke i denne 

manualen. 

6.9.1 Reseptvinduet 
En vanlig arbeidsflyt er at legen eller en sykepleier rekvirerer medikamenter via «Resepter»- 

funksjonen i den enkelte pasients journal. Reseptene kan enten skrives ut av rekvirenten, eller 

overføres til «Reseptkø». En helsesekretær kan for eksempel administrerer reseptkøen ved å skrive ut, 

fakse eller ringe inn reseptene til apotek. 

«Medisiner»- modulen har en egen verktøylinje: 

 

• Ny resept: Rekvirere ny resept 

• Slette: Man kan slette resepter man selv har rekvirert. Sletter man innenfor samme døgn 

forsvinner resepten helt.  

• Vis kansellerte: Tidligere resepter kan også slettes, men vil vises med gjennomstreking hvis 

man haker på «Vis kansellerte». 

• Reseptkø: Åpner reseptkøen for håndtering av resepter som skal skrives ut eller ringes/fakses 

inn til apotek. 

• Oppdater FEST-registrer: For oppdatering av legemiddelregisteret i Extensor 05. Er 

beskrevet i superbrukerdelen i denne manualen (kap 13.2.2.1.) 

• Skriv ut: Skriver ut oversikten over alle rekvirerte medikamenter. 

Alle rekvirerte medikamenter vises i oversiktsbildet: 
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Helt til venstre viser en hvit eller blå boks om medikamentet er rekvirert på hvit eller blå resept. 

Ved å klikke på et medikament vil man se at medikamenter som ble skrevet ut på samme resept vises i 

fet skrift. Dette er nyttig å vite bl.a. i forbindelse med fornying av resept, se kap 6.9.4. 

 

 

6.9.2 Rekvirere resept på ett medikament 
For å rekvirere et enkelt medikament trykker man på «Ny resept». Man får da opp et eget resept-

vindu: 
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I venstre del av vinduet finner man ønsket preparat, og fyller inn nødvendig informasjon. I høyre del 

av vinduet slår programmet opp i Felleskatalogen på markert preparat. 

 

I preparat- feltet skriver man inn 

navnet på medikamentet.  

Når man begynner å skrive, vises 

aktuelle medikament i en rullegardin. 

 

 

Når man har funnet og markert det medikamentet man ønsker vil høyre del av vinduet – forutsatt at 

maskinen er på internett2 – vise preparatets informasjon fra Felleskatalogen (bildet under). 

 

Når man har fylt ut alle feltene, kan man også velge å huke av for om medikamentet er en fast medisin. 

Gjør man dette vil medisinen vises i oversikten over «Faste medisiner», som man finner nedenfor 

oversikten over utskrevne resepter. Derfra kan man enkelt rekvirere nye resepter av den faste 

medisinen, ved å dobbeltklikke på oppføringen. 

Når man er ferdig å fylle ut informasjonen, har man følgende valg: 

• Enkel utskrift: Skriver ut resepten på papir 

• Utskriftskø samme resept: Legger medikamentet «på  

vent» slik at man kan rekvirere flere medikamenter  

på samme resept. Se nedenfor ang dette. 

• Utskriftskø/telefonkø/telefakskø: Legger resepten i kø  

slik at f.eks sekretær kan håndtere disse videre. Se kap  

6.9.6 for beskrivelse.  

• Elektronisk sendekø: Gjør resepten klar for elektronisk  

Innsending 

 

 
2 Maskinen må enten være koblet til internett, eller ha Felleskatalogen installert lokalt. Ved sistnevnte 
må man i Systemadm/Generelt peke mot den lokale plasseringen. 
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6.9.3 Rekvirere flere medikamenter på samme resept 
Ønsker man å rekvirere flere medikamenter på samme resept følger man oppskriften i forrige avsnitt 

for å registrere det første medikamentet. Når man er ferdig med å fylle ut feltene velger man 

«Utskriftskø samme resept» og så «Send». Da får man opp dette vinduet: 

 

Ved å klikke «Avbryt» gjøres det klart for å rekvirere nytt medikament. Så følger man samme 

prosedyre inntil man har rekvirert de medikamentene man ønsker. 

Hvilke medikamenter som er lagt i utskriftskø på samme resept, ser man i nedtrekksmenyen nede til 

høyre:  

 

Når man har valgt medikament kan man kontrollere og evt korrigere verdiene i reseptvinduet. 

Når man er ferdig velger man Send til: Utskriftskø samme resept og trykker «OK» i stedet for 

«Avbryt», da går resepten til forhåndsvisning for papirutskrift. 

 

6.9.4 Fornye resept 
Ønsker man å fornye en resept dobbeltklikker man på medikamentet i reseptoversikten. Vær obs på at 

en resept kan inneholde flere medikamenter; disse vil vises med fet skrift i oversikten. 

Når man dobbeltklikker på et medikament i oversikten får 

man opp dette vinduet: 

Standard valg er «Ny resept lik opprinnelig». 

 

 

 

 

6.9.4.1 Åpne opprinnelig resept 

Ved å åpne opprinnelig resept får man opp reseptvinduet, med valgt medikament. Ønsker man å se på 

de andre medikamentene som ble skrevet ut på denne resepten, kan man velge disse fra 

nedtrekksmenyen nede til høyre. 



Opplæringshefte Extensor 05 Helse 

 

Side 88 av 170 

 

I tillegg til å åpne resepten kan man også skrive ut opprinnelig resept herfra. Da kan man enten skrive 

ut kun for det ene medikamentet (Send til: Enkel utskrift) eller hele resepten med alle medikamentene 

(Send til: Utskriftskø samme resept -> OK). 

6.9.4.2  Ny resept lik opprinnelig 

Dette er standard valg i «Åpne eller fornye»-boksen. Velger man dette får man opp reseptvinduet 

ferdig utfylt med samme medikamenter, resepttype, dosering osv som opprinnelig resept. Man kan 

likevel gjøre tilpasninger på hvert enkelt medikament før man sender resepten til utskrift. 

Når man er ferdig med evt tilpasninger velger man Send til: Utskriftskø samme resept, og trykker 

«Send». 

Under ses et eksempel hvor Doktor Hansen har fornyet en resept som Fredrik Winke-Hansen 

rekvirerte i april 2012. Her ser man tydelig at de 4 øverste medikamentene tilhører samme resept, 

siden disse står med fet skrift når man markerer en av dem: 

 

 

6.9.4.3  Ny resept for valgte preparat 

For å lage ny resept på et tidligere rekvirert medikament dobbeltklikker man på dette, og velger Ny 

resept for valgte preparat. Da åpnes reseptvinduet med det ønskede medikamentet, dosering, 

resepttype osv, og man fyller ut resepten og skriver den ut. 

Man kan også «plukke» fra listen over tidligere rekvirerte medikamenter, og lage en ny resept med 

disse. Da gjør man slik: 

1. Hold inne CTRL-tasten, og klikk på de medikamentene du ønsker å rekvirere 

2. Trykk Enter 

3. Velg Ny resept for valgte preparat i dialogboksen 

4. Sist valgte medikament vises nå i reseptvinduet (de andre vises i nedtrekksmenyen) 

5. Velg Utskriftskø samme resept og «Send» 

6. Trykk «Avbryt» for å legge til flere 

7. Velg ønsket medikament fra nedtrekksmenyen 

8. Velg Utskriftskø samme resept og «Send» igjen 

Punkt 7 og 8 gjentas til man har fått med alle medikamentene. Når man legger til siste medikament 

trykker man «OK» i stedet for «Avbryt», slik at resepten går til utskrift. 
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6.9.5 Selvdefinerte DSSN- verdier 
Hvis man har lastet inn FEST-registeret så ligger det inne forslag til doseringer på de fleste 

medikamentene. Imidlertid kan man selv definere egne DSSN verdier. Dette vil være unikt per 

medikament.  

For å legge til en egendefinert DSSN verdi til et medikament, søker man først opp det ønskede 

medikamentet i «Preparat» feltet øverst i reseptvinduet. Deretter klikker man på tannhjul-ikonet, her 

markert med en rød sirkel: 

 

 

Man får da opp et vindu hvor man selv definere sine egne DSSN verdier for det valgte 

medikamentet/preparatet: 

 

 

Klikk på «Rediger» for å få frem Ny/Lagre/Slett-

funksjonene. 

Skriv inn ønsket dosering og trykk Lagre-knappen. 

Trykk Ny-knappen for å legge til en ny dosering, eller 

OK for å lukke. 

Doseringene vil nå vises i en liste, hvor man kan hake 

på de man ønsker. Disse vil nå være lett tilgjengelig i 

en nedtrekksmeny i selve reseptvinduet (bildet 

nedenfor).  

Husk at doseringen man lagrer her kun vil være 

tilgjengelig på det aktuelle medikamentet. 

 

Her vises standard doseringer for de aktuelle medikamentet, 

samt de egendefinerte doseringene man har laget selv. 

 

 

 

6.9.6 Skrive resept til reseptkø 
Hvis man ved rekvirering av medikament velger å sende resepten til utskrift-, telefon- eller fakskø blir 

resepten sendt over til «Reseptkø»-modulen. Velger man telefonkø eller fakskø så får opp et vindu 

hvor man kan velge hvilket apotek resepten skal ringes eller fakses inn til: 
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6.9.7 Reseptkø 
Funksjonen «Reseptkø» har til oppgave å administrere resepter ved å vise oversikt over 

resepter som skal skrives ut, ringes inn eller fakses til apotek. Apotekene kan også motta 

resepter elektronisk (EDI3).  

Merk at «Reseptkø» ikke er knyttet til en enkelt pasient, men viser oversikt over alle resepter i kø 

uavhengig av pasient.  

 

Oversikten til venstre viser totalt antall resepter i kø, samt fordeling mellom 

utskrift, telefon, faks (og EDI).   

 

I knapperekken øverst skrives de ulike køene ut: 

 

 

Apotekene og deres kontaktinformasjon til apotekene administreres i 

funksjonen «Adm. Apotek». Her kan man redigere eksisterende oppføringer, 

slette eller lagre nye apotek som ikke finnes i listen. 

 

 
3 EDI står for Electronic Data Interchange, oversatt til elektronisk datautveksling på norsk.  
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6.9.7.1 Utskriftskø 

For å skrive ut reseptene som ligger i utskriftskøen: 

1. Velg «Utskriftskø» i oversikten til venstre. 

2. Sett hake i de reseptene som skal skrives ut.  

3. Trykk knappen «Skriv ut Utskriftskø».  

4. Bekreft for å signere reseptene ut av køen, dvs. markere reseptene som utskrevet. 

 
 

Resepten(e) forsvinner nå fra utskriftskøen, og resepten(e) skrives ut på blanke A4- ark.  

6.9.7.2 Telefonkø 

For å ringe inn reseptene som ligger i telefonkøen: 

1. Velg»Telefonkø» i oversikten til venstre. 

2. Marker ønsket resept, og ring inn til respektive apotek. Telefonnummeret finner du i blått 

nederst i vinduet:  
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3. Registrer de reseptene som er ringt inn til apotek ved å sette hake i de respektive reseptene. 

Klikk deretter som du finner nederst i vinduet. Resepten forsvinner da 

fra køen.  

6.9.7.3 Telefakskø 

For å fakse inn reseptene som ligger i telefakskøen: 

1. Velg «Telefakskø» i oversikten til venstre. 

2. Sett hake i de reseptene som skal fakses til apotek.  

3. Trykk knappen «Skriv ut telefakskø». 

4. Bekreft for å signere reseptene ut av køen, dvs. markere at resepten er fakset.  

 

 

Resepten(e) forsvinner nå fra køoversikten, og resepten(e) skrives ut med Telefaksheading på 

blanke A4- ark.  

 

 

6.10 Cave/Påminnelser 
Denne modulen har to helt ulike funksjoner som brukes uavhengig av hverandre, nemlig Cave og 

Påminnelser.  

- Cave er en latinsk betegnelse som i hovedsak brukes når man skal registrere at pasienten ikke 

tåler et visst medikament. Det kan også brukes for å registrere informasjon av spesielt viktig 

art, som behandler må være ekstra obs på. I Extensor05 vil enhver Cave-informasjon «poppe 

opp» på skjermen når man velger den aktuelle pasienten, slik at behandleren blir obs på dette. 

 

- Påminnelser er en huskelapp-funksjon, hvor man kan registrere pasientspesifikke gjøremål 

med en angitt frist, og hvor man får en påminnelse om dette når fristen går ut. 

6.10.1 Registrere ny Cave 
 

Klikk på knappen «Ny Cave». Da får man opp et eget Cave-vindu, hvor man kan velge 

om man vil lage en Cave som er spesielt knyttet til et medikament, eller om man vil lage en Cave med 

bare vanlig tekst, f.eks «hyperallergisk mot nøtter». 

 

 

For å registrere at pasienten ikke tåler et angitt medikament, trykker man på «Finn medikament» og 

søker frem ønsket medikament fra Felleskatalogen. Når man har funnet aktuelt medikament, 

markerer man dette og trykker OK. Medikamentet vil da vises i Cave-vinduet: 
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Tips: Man kan evt skrive 

navnet på medikamentet 

direkte inn i tekst-feltet (i 

stedet for å søke det opp), men 

vær obs på at dette øker 

feilrisikoen i forhold til 

feilstaving.  

Man kan velge å koble Cave-registreringen til en bestemt serie, hvis man ønsker det. 

Man kan også skrive inn fritekst i Cave-vinduet, i stedet for å hente inn et spesifikt medikament. 

Når man er ferdig med registreringen trykker 

man «Lagre». 

Ved å registrere medikament som Cave vil man 

få varsel om dette hvis man forsøker å rekvirere 

dette medikamentet til pasienten (bildet).  

For å utløse dette varselet må medikament-

navnet være helt riktig skrevet. 

 

Når man velger en pasient i pasientutvalget vil Cave poppe opp 

øverst på skjermen (såfremt pas har en registrert Cave): 

 

Ved kombinasjon av medikament-CAVE og fri tekst:  

 

TIPS: I Systemadm/Oppsett kan hver enkelt bruker selv definere hvor på skjermen pop-up boksen 

skal vises, og om det evt også skal spilles av en lyd samtidig, for å skape ekstra oppmerksomhet 

rundt informasjonen. 

 

Skjule/vise informasjon 

Øverst i Cave/Påminnelser har man en verktøylinje, hvor man bl.a. kan velge å bare vise Cave eller 

Påminnelser som man selv har opprettet, samt mulighet for å skjule alle Cave-registreringer. 

 

 

Alle Cave-registreringer vises også på høyre side av skjermen i Medisiner-bildet i Journalen. Herfra 

kan man også opprette nye Cave.  

 

6.10.2 Registrere ny påminnelse 
Trykk på knappen «Ny påminnelse» for å åpne Påminnelse-vinduet: 
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I dette vinduet velger man frist, status og 

hvilken behandler som er ansvarlig for å 

følge opp påminnelsen. I det store feltet 

skriver man inn selve teksten. Husk at 

påminnelsen er pasientspesifikk; den 

gjelder kun valgt pasient. 

 

 

 

 

 

 

Her ses et eksempel hvor det er laget 

en påminnelse om at pasienten må 

ringes opp på en angitt dato. 

Når man er ferdig trykker man 

«Lagre»-knappen, og evt «Ny» hvis 

man ønsker å lage flere påminnelser på 

denne pasienten. 

Man har også mulighet til å slette 

påminnelser herfra.  

 

 

Når man kommer til forfallsdatoen, får man varsel om dette ved at påminnelsen vises under «Dagens 

gjøremål» i Aktuelt (vises ved oppstart):

 

Påminnelsen vil vises her helt til man åpner påminnelsen og setter den til status Ferdig, evt Utsatt 

eller Kansellert.  

Forfalte påminnelser vil også vises med rød skrift i «Cave/Påminnelser»-modulen: 
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Kansellerte, utsatte eller ferdige påminnelser kan skjules eller vises ved å hake på i boksen «Vis 

ferdige/utsatte». 

 

6.11 Laboratorie 
 

Laboratoriemodulen i Extensor 05 har som funksjon å rekvirere og registrere prøver for den enkelte 

pasient, samt administrere laboratorieprøver for flere pasienter ad gangen.  

Det er ofte ulike faggrupper som utfører de ulike delene av administrasjon av lab.prøver. For eksempel 

er det ofte legen som rekvirerer prøvene, både eksterne og interne. Registrering av resultat er det ofte 

lab. personalet eller helsesekretærer som gjør. Videre er det i første rekke lab. personalet som har nytte 

av å holde oversikt over rekvirerte prøver, mens legen skal ha oversikt over prøveresultatene. Dette 

kapitlet beskriver forløpet fra prøvetakning til lesing av resultat – uavhengig av modul og hvem som 

utfører oppgaven. 

Laboratoriefunksjonen er delt i to moduler. I Pasientadm/Journal -> Laboratorie administrerer man 

alle prøvene for valgt pasient, mens Pasientadm/Laboratorie er en modul som administrerer alle 

prøver for alle pasientene.  

 

6.11.1 Administrere prøver 
Før man går i gang med å rekvirere og registrere prøver, må virksomheten må først definere og legge 

inn hvilke prøver som tas internt, og hvilke som skal rekvireres eksternt. Dette gjøres i «Administrere 

prøver».  Dette er en jobb for superbrukerne og er beskrevet i superbrukermanualen.  
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6.11.2 Rekvirere prøver 
Når prøven er lagt inn i «Administrere prøver», er det klart for å rekvirere prøven. Trykk på knappen 

«Rekvirere ny prøve/måling».  

 

Vinduet «Rekvirere prøver» dukker opp, som vist under: 

Her velger du om prøven skal tas internt eller eksternt, og 

tidspunktet for rekvisisjonen. 

Finn ønsket prøve blant de ulike typene og egendefinerte 

kategoriene. Hak av for «Velg blant alle» for å vise alle 

prøvene uavhengig av type.  

Legg ved en eventuell kommentar og rekvirer prøven. 

 

 

 

 

 

De rekvirerte prøvene vises i nedre del av laboratorievinduet: 

 

6.11.3 Registrere prøveresultatet 
Registrering av resultater kan gjøres på ulike måter: 

1. Lagre et prøvesvar direkte, uten å rekvirere 

prøven først. Da trykk du på knappen «register 

resultat av prøve/måling».  

2. Registrere et prøvesvar på en rekvirert prøve. Da 

dobbeltklikker du på rekvireringen nederst i Laboratorie-

bildet. 

Begge alternativene medfører at du får opp vinduet til venstre.  

Her velger du type prøve: klinisk kjemi, mikrobiologi, 

immunologi eller andre, og evt. en kategori.  

Deretter velger du prøve/måling og legger inn resultatet. 

Hvorvidt resultatet er patologisk eller ikke avhenger av hva 

som er angitt i adm. prøver. 
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6.11.4 Visning av prøveresultater 
Prøveresultatene vises i oversikten slik som dette: 

Alternativt kan man bytte visning fra stående til liggende ved å trykke på ikonet helt til høyre:  

Da får man et bilde som vises resultatene horisontalt per test. 

 

Hvis man ønsker kan man også vise resultatene som en graf. Da klikker man på ikonet:  

 

 

Her velger du ønsket 

test, som du få får opp 

som en graf. 
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7 Regnskap 
All regnskapsinformasjon finner man i modulen «Regnskap». Snarveien finner du under «Mest 

brukt», og/eller «Fellesadm.».  

 

I Extensor 05 er det mulig å opprette flere regnskapsenheter, for eksempel en for 

hver behandler.  

De fleste regnskapspostene har sitt opphav i planleggerens regningskort.  

Vi skal først se på oppsett av regnskap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Administrer enheter 
Administrer enheter finner du i Regnskapet. Dette er en funksjon hvor du gjør innstillinger som 

gjelder regnskapet. Funksjonen er en liten knapp til høyre for valgte regnskap:  

 

Merk at du kan administrere alle regnskap du har tilgang til, inkludert ditt eget. (Regnskapsenhet 

tilsvarer feltet ‘Avdeling’ i Ansattes Personalia.) 
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Vi skal her se på noe av det du finner i enhetsadministrasjonen.  

8.1.1 Tilgang til flere regnskap  

En nyttig funksjon er at man i virksomheter med flere behandlere kan få tilgang til andres regnskap. 

Dette er nyttig der andre enn du selv, f.eks. en resepsjonist skal kunne fakturere og registrere salg.  

Regnskapet har behandlerens navn som kjennemerke. Fra listen velger du hvilket regnskap du ønsker 

å se:  

  

Dersom du mangler en behandlers navn i denne listen, har behandleren ikke gitt deg tilgang til sitt 

regnskap. Som standard har behandleren kun tilgang til sitt regnskap. Hver enkelt behandler må angi 

hvilke kolleger som skal ha tilgang til sitt regnskap.  

Ønsker du å gi eller sperre tilgang for andre, åpner du funksjonen «Administrer enheter».  

I «Administrer enheter» bestemmer du tilgang i nedtrekksmenyen ved å sette hake på de brukerne 

som skal ha tilgang til ditt regnskap. 
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Trykk deretter Lagre, og lukk vinduet. 

Merk at innstillingen gjelder regnskapet til den brukeren som er innlogget.  

8.1.2 Fakturainformasjon  

I «Administrer enheter» fyller man inn informasjon som skal være tilknyttet faktura.  

I fanearket «Fakturaheading» fyller du inn ditt kontonummer og fakturaheading.  

 

 

I fanearket «Betaling» fyller du ut standardverdier som gjelder for faktura som du sender ut, herunder 

betalingsfrist, purregebyr og fakturagebyr.  

Merk at du likevel kan overstyre verdiene (bet.frist og gebyr) manuelt ved opprettelsen av hver enkelt 

faktura.   
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8.2 «Nytt utgående bilag» 
Øverst på midten i Regnskapsvinduet finner du knappen [Nytt utgående bilag. Vi har brukt 

regnskapsmessig terminologi, der Ut beskriver bilagets retning, og motsatt av pengestrømmen. Dvs. 

utgående bilag blir sendt ut fra deg og vil gi penger inn til virksomheten.    

 

Med [Nytt utgående bilag] lager man et utgående bilag, f.eks. faktura.    

 

For å legge til produkter til det 

utgående bilaget klikker man på 

ikonet:  
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Alternativt, om du ikke vil velge produkter fra en liste, kan du skrive inn i de tomme feltene: 

 

 

 

Når du har skrevet inn den korrekte informasjonen trykker du på «Enter» tasten på tastaturet ditt, når 

du står inne i feltet som heter «Enhetspris». Varen blir da lagt til i det utgående bilaget.   

8.3 Omsetning/ Innbetaling 
Vi skal her se på muligheter for å hente ut omsetningsrapporter etter ulike kriterier. Fokus vil være på 

de funksjoner som er mest relevante for den daglige driften av virksomheten.  

Omsetning defineres som ytelse av tjenester eller levering av varer mot vederlag. Merk deg at 

omsetning regnes uavhengig av betalingsstatus. Selv om pasienten ikke har betalt, regnes 

konsultasjonen likevel med i omsetningen.  

I Extensor 05 har vi imidlertid også lagt inn visninger som har med innbetalinger å gjøre. Disse 

visningene kan du få frem med å velge «Innbetalinger» i stedet for «Omsetning». Definisjonsmessig 

hører ikke det som har med betaling å gjøre inn under omsetning, men vi har for enkelhets skyld valgt 

å plassere denne informasjonen her. Vær obs på dette valget når du henter omsetningsrapporter!  

Omsetningsvinduet kan filtreres etter flere ulike kriterier. I kombinasjon med grupperingsmulighetene 

nederst kan man få fram mange nyttige omsetningsrapporter.    

8.3.1 Øverst i vinduet 

Vi ser her på de ulike filtreringsmulighetene øverst i vinduet: 

 

• «Omsetning» og «Innbetalinger».  

 

«Omsetning» viser omsetningen i den aktuelle virksomhetens regnskap, med utgangspunkt i 

konsultasjonene i planleggeren.  

• «Innbetalinger» viser innbetalinger til den aktuelle virksomheten. Denne visningen er 

uavhengig av når konsultasjonen fant sted. Her kan man se alle innbetalinger i et gitt tidsrom, 

med nyttig informasjon som f.eks bilagsnummer, hvem det gjelder og beløp. 

Differansen mellom omsetning og innbetaling utgjør det som behandleren har utestående = ikke 

innbetalt.  
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• Predefinert regnskapsperiode:  

 

• Egendefinert periode: 

  

• Etter bilagstype:  

 

«All omsetning» viser all omsetning innenfor det angitte tidsrommet.  

 «Utestående per dato» er en situasjonsrapport over utestående fordringer, dvs. summen av det 

pasientene skylder behandleren på et gitt tidspunkt. Hvis man grupperer etter type vil «Total 

Egenbetaling» på utestående pr. dato samsvare med fanearket «Uoppgjorte egenandeler» på samme 

tidspunkt.  

«Egenandeler satt som tap» viser oversikt over tapte egenandeler som følge av manglende innbetaling 

i et angitt tidsrom. Denne oversikten kan være nyttig til selvangivelsen i og med at tap gir 

momsfradrag. Oversikten over tap vises også når man velger all omsetning og grupperer etter type. Se 

neste avsnitt for hvordan man registrerer en egenandel som tap. 

8.3.2. Nederst i vinduet 

Vi ser her på de ulike mulighetene for gruppering og filtrering nederst i vinduet: 

Nederst har man mulighet til å gruppere bilagene. Merk at det er mulig å hake av for flere alternativer 

samtidig.  

 

«Ingen/Planlegger»: Her velger man om man vil bruke Planlegger som utgangspunkt for 

grupperingen. Mest nyttige kombinasjon er kanskje Planlegger/Kategori, hvor man kan få en oversikt 

over omsetning fordelt på type kategori/konsultasjon i Planleggeren.  

«Etter takst»: Vis all omsetning som knytter seg til en bestemt takst, f.eks. K1 eller A1a.  

«Type»: Omsetning gruppert etter betalingsmåte, f.eks. kontant, faktura, kort, trygderefusjon:  
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Merk: «Totalt ikke oppgjort» er konsultasjoner som ikke er innbetalt på dagen for konsultasjonen. Det 

kan likevel hende at de er betalt senere.  

«Gjelder hos»: Rapport som fordeler virksomhetens totale omsetning etter behandler. Interessant i 

virksomheter med flere brukere.  

 

«Mva- type»: For de av Extensor- brukerne som er mva- pliktige, kan man med denne funksjonen 

skille ut høy og lav moms fra omsetningen. 

«Filter»: Her kan du velge mellom å vise omsetning (eller innbetaling) for èn ansatt eller alle ansatte i 

virksomheten. 

«Skjule info»: Her kan du skjule forskjellig info du ikke ønsker å ha med i visningen. F.eks kan du 

skjule pasientenes navn, noe som kan være greit hvis du leverer omsetningsrapporter til egen 

regnskapsfører. Du kan også skjule trygderefusjon, slik at omsetningsrapporten kun viser pasientenes 

egenandeler.  

«Vis kons. isf. Faktura»: Dette valget gjør at det er konsultasjonen som vises i stedet for faktura. 

Funksjonen brukes i de tilfeller der det er ønskelig å vise omsetning fordelt på behandlerne. Dette er 

spesielt nyttig i virksomheter som har intern avregning. Med intern avregning menes at en paraply- 

virksomhet (f.eks. Klinikken AS) foretar innkreving fra pasientene samt dagsoppgjør (ofte en 

resepsjonsfunksjon), for deretter å tilbakebetale til hver enkelt behandler på grunnlag av 

konsultasjonene i denne visningen. Det er fakturagebyrene som utgjør differansen.  
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8.4  Avstemming 
Øverst i regnskapsvinduet finner du fanekortet for avstemming. Her kan du avstemme kassaoppgjøret. 

Avstemming vil si at du ved slutten av hver dag, i henhold til bokføringsloven, gjør en kontroll mellom 

registrerte beløp og faktisk mottatt beløp. 

Det er mulig å gjøre flere avstemminger pr. dag. Dette er nyttig i virksomheter med flere vaktskifter i 

løpet av dagen.  

Slik ser vinduet for avstemming ut: 

  

Høyre del av vinduet viser omsetning siden forrige avstemming.  

Med piltastene kan du vise tidligere avstemminger og tilhørende Z-rapporter.  

 

 

Trykk ny avstemming for å vise omsetning og ta avstemming for dagens dato.  Da vises X-rapporten 

som viser transaksjoner siden forrige avstemming / Z-rapport. 

 

Om du ønsker kan du skrive ut rapporten som vises på skjermen, enten det er en X-

rapport eller Z-rapport. For Z-rapport, vil avstemmingen vises i rapporten nedenfor Z-

rapporten. 

 

I venstre del av vinduet ligger feltene for å gjøre dagens avstemming. Kolonnen under Konto brukes til 

kontering. Når du skriver inn verdi her, vil denne dukke opp automatisk ved neste avstemming. Har 

du regnskapsfører, kan du gjerne skrive ut avstemmingsrapporten, og få regnskapsfører til å gi deg 

riktige konti for konteringen. 

8.4.1. Hvordan gjøre avstemming 

I feltet Inngående beholdning vises 

kontantbeholdningen fra forrige avstemming.   
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Feltet Tilført Kassen fylles inn dersom 

kontantbeholdningen har blitt tilført 

kontantsummer, f.eks. dersom man har tatt ut penger i banken til vekslepenger.  

Nye kontantsalg: Fylles automatisk ut fra samlet 

kontantsalg siden forrige avstemming. 

Beregnet kassebeholdning summerer opp de 

ovenstående feltene.  

I Opptalt kassebeholdning skriver du inn beløpet 

som faktisk befinner seg i kassen etter å ha talt opp 

kontantbeholdningen ved arbeidsdagens slutt.  

Du vil da se om det er differanse mellom registrert mottatte beløp, og den faktiske 

kontantbeholdningen. Ideelt sett skal det ikke være noen differanse. Får du likevel en differanse, kan 

du skrive årsaken i feltet under og legge ved et korrigeringsbilag til oppgjøret.  

Når du tar ut penger du av kassen for å sette dem i 

bank/nattsafe, fører du inn dette kontantbeløpet i 

feltet Overføres til bank.  

 

Den resterende summen kommer inn i feltet 

Utgående beholdning.  

Utgående beholdning for dagens dato er det samme beløpet som Inngående beholdning for 

morgendagens dato.  

Når kontantene som faktisk ligger i kassen stemmer med beløpet i Utgående beholdning, er du klar 

for å bekrefte avstemmingen.  

For å bekrefte avstemmingen, trykker du på knappen . 

Avstemmingen er nå låst og kan ikke endres. 

Merk! I henhold til bokføringsloven er det ikke tillatt å endre registrerte kontantinnbetalinger. Derfor 

vil funksjoner som omsetning, avtaler, og oppgjørsdata være låst etter kasseavstemming. Avtaler som 

er avstemt merkes med en liten, rød hengelås øverst i høyre hjørne av avtalen:   
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Støtte for SAF-T format 
Extensor har nå støtte for Standard Audit File – Tax (SAF-T). Dette er et standardformat for utveksling 
av regnskapsmateriale.  
For eksport til SAF-T format er det nå en egen knapp for dette i Avstemmingsvinduet:  

 
 
Når man trykker på denne får man opp et vindu hvor man velger hvilke avstemminger man ønsker å 
eksportere, og så blir det en fil av dette.  

 
 
Mer informasjon om SAF-T formatet finner man her: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-

organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskap-og-kassasystem/saf-t-regnskap/sporsmal-og-svar---

standardformat-regnskap/ 
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9 Faktura 
Dette kapittelet inneholder en beskrivelse av hvordan man bruker Extensor 05 som 

faktureringssystem. Fokus vil i hovedsak være på fanearkene «Uoppgjorte egenandeler» og 

«Fakturaoversikt» i Regnskapsmodulen. 

For å følge en rød tråd i framgangsmåten for fakturering, går vi først gjennom en ordinær 

faktureringsprosess. Her ser vi på fakturagrunnlaget, hvordan faktura opprettes, markeres som sendt, 

og deretter settes som betalt. Deretter skal vi følge andre scenarioer knyttet til faktura, f.eks. hvordan 

man krediterer, fører som tap, registrerer delbetaling etc.  

9.1 Forberedelser  
Når du skal fakturere en kunde er noe av det viktigste at kunden vet hvem innbetalingen skal overføres 

til. Vi begynner derfor med å gå igjennom hvilke innstillinger du bør gjøre i forkant.  

9.1.1 Lisensinformasjon 

Lisensinformasjonen blir hentet opp og brukt som informasjon på utgående faktura. I lisensfilen ligger 

informasjon om lisensinnehavers navn, kontaktinformasjon samt evt. logo.  

Lisensvinduet åpner du ved å gå til Hjelp og Lisensinformasjon.  

 

Gjør nødvendige endringer, hak av «send inn endret informasjon», og klikk utfør. Merk at du må være 

tilkoblet internett for å sende inn.  
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9.1.2. Administrer enheter 

For hver regnskapsenhet i Extensor 05 kan du gjøre innstillinger som gjelder hver enkelt regnskap. 

Denne administrasjonen gjøres i «Regnskapsenheter», som du finner i modulen Regnskap.  

Merk at du kan administrere alle regnskap du har tilgang til, inkludert ditt eget. 

Vi skal her se på funksjoner i «Regnskapsenheter» som er relevant for fakturering.  

Regnskapsenheter åpnes ved å trykke på en liten knapp med tre firkanter og et pluss-tegn til høyre for 

valgte regnskap:  

 

 

I fanearket «Fakturaheading» fyller du ut info som skal stå øverst til høyre på faktura, samt ditt 

kontonummer: 

  

I fanearket «Betaling» setter du bl.a. standardverdier for utgående faktura, f.eks. betalingsfrist, 

purregebyr og fakturagebyr.  
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Verdiene for bet.frist og gebyrer kan du overstyre manuelt på hver enkelt faktura. 

I fanearket «Fritekst» kan du sette en standard fritekst som gjelder alle faktura, f.eks. «God sommer!», 

eller alle purringer:  

 

Klikk ny (den øverste) for å lage ny fritekst, og deretter lagre.  

Klikk nederste lagre-knapp når du har gjort ønskede innstillinger i «Regnskapsenheter».  

9.1.3. Tilpass 

I nedre høyre hjørne av Fakturoversikt finner du knappen «Tilpass». Når du klikker på denne vil du få 

fram denne visningen:  

 

Her kan du gjøre ulike tilpasninger. Den viktigste tilpasningen før du skriver ut faktura, er å velge 

utskrift med eller uten girobilde. 
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Utskrift med girobilde velger du når det er tilstrekkelig for pasienten å få en fakturakopi, såkalt «hvit- 

faktura». Pasienten må da betale over telefonbank eller nettbank, fordi giroen mangler 

blankettnummer. 

Utskrift uten girobilde fordrer at du legger inn en original A4 giroblankett i skriveren. Den originale 

blanketten har et unikt blankettnummer i nedre høyre hjørne som brukes dersom pasienten betaler i 

skranken på posten eller i banken.  

Du kan når som helst kan endre verdiene i «Tilpass». Her kan du også skjule faktura som er oppgjort, 

og faktura for framtidige måneder. Du kan også filtrere fakturaoversikten etter betalingsfrist, og ikke 

etter fakturadato.    

Fritekst kan du skrive i det tomme hvite feltet. Dersom du i «Regnskapsenheter» har angitt en 

standard fritekst, f.eks. «Vi ønsker deg en god jul», kan du bruke denne. (Se avsnitt 1.2 om fritekst i 

Regnskapsenheter).   

Grunnlaget for faktureringen hentes i de fleste tilfeller fra «Planlegger». Når pasienten ønsker å gjøre 

opp senere ved å få tilsendt faktura, gjør vi ingen registreringer i betalingsvinduet i «Planlegger».  

Fakturering foretas fra «Regnskap» og fanearket «Uoppgjorte egenandeler».  

9.2 Uoppgjorte egenandeler 
Åpne modulen «Regnskap».  

  

Det første fanearket er «Uoppgjorte egenandeler».  

 

Oversiktsbildet for «Uoppgjorte egenandeler» ser slik ut:  
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Venstre kolonne viser oversikt over de pasienter som pr. angitte dato ikke har betalt. Merk at du kan 

klikke på «navn» eller «Utestående» for å sortere hhv. alfabetisk eller etter beløpets størrelse. Denne 

sorteringsfunksjonaliteten finner du i de fleste kolonner i Extensor 05, f.eks. fakturaoversikten.  

Til høyre i vinduet vises detaljer over grunnlaget for det uoppgjorte. Vi ser her detaljer over Dan Børge 

Bakebrøds uoppgjorte egenandeler. 

  

Nederst i kolonnen vises totalt utestående. Her kan man også angi periode, samt filtrere etter ansatte.  

 



Opplæringshefte Extensor 05 Helse 

 

Side 113 av 170 

Ved å hake av for «Vis tilknyttet», vises uoppgjorte egenandeler sortert etter bedrift. Det er på den 

måten mulig å lage (samle-) faktura til bedrifter for utestående som gjelder pasienter. I bildet under 

ser du at Hr. Bakebrød er tilknyttet NRK- Underholdning.  

 

Knytning til bedrift gjøres enten i Pasientadm.->Personalia->Tilknyttet eller i Bedriftadm.>Bedrift-

opplysninger->Ansatte. Dette temaet blir ikke beskrevet i dette kursheftet.  

Du kan fakturere flere pasienter samtidig ved å venstreklikke og dra pilen nedover. Da blir de aktuelle 

markert blå, og er klare til å lages faktura av. For å markere flere som ikke står etter hverandre i 

rekkefølge, klikker du med venstre musetast mens du holder nede Crtl- tasten på tastaturet. De valgte 

blir markert blå:  

 

9.2.1. Fra uoppgjort egenandel til faktura  

Når du har markert de aktuelle pasienter du ønsker å fakturere, klikker du knappen “Lag faktura» 

nederst i vinduet.  

 

For å fakturere bedriften pasienten er tilknyttet, klikker du den svarte lille pila i «Lag faktura». Du får 

da en knapp der du kan adressere pasientens faktura til den aktuelle bedriften. I dette tilfellet NRK- 

Underholdning:  
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I neste vindu kontrollerer du fakturagrunnlaget, gebyr, fakturabeløp, fakturadato og betalingsfrist. Du 

kan også legge på valgfri fritekst. 

 

Ta bort haken på konsultasjoner som ikke skal faktureres i denne omgang. Klikk «neste» når du har 

kontrollert informasjonen. Faktura blir opprettet, og får et eget fakturanummer (bilagsnummer). 

 

Vi finner nå fakturanummer 167 i «Fakturaoversikten».  

9.3 Fakturaoversikt 
Faktureringsfunksjonene i Extensor 05 finner du i det andre fanearket, med tittelen 

«Fakturaoversikt».  
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Når du åpner fakturaoversikten, får du forslag om å vise følgende fakturautvalg:  

 

For å komme tilbake til denne menyen, trykker du den grønne pilen til nede til venstre i 

fakturaoversikten: 

 

9.3.1. Fra uoppgjort egenandel til faktura - fortsetter… 

Vår nyopprettede faktura (bilagsnummer 167) er nå å finne i fakturaoversikten. Du finner den ved å 

klikke på fakturaoversikt og velg «Vis alle vanlige faktura aktuelle for utsending». 

 

Med vanlig faktura menes faktura som ikke er Avtalegiro. 

Eller du kan velge å gå inn på «Vis alle faktura».  

Du vil da få en oversikt over faktura som er klar for utsending: 

 

Vi finner vår eksempelfaktura markert grønn i bildet over.  

9.3.2. Skriv ut faktura 

For å skrive ut faktura markerer du aktuelle faktura. Du kan også markere flere faktura ved å 

venstreklikke, og deretter dra pilen nedover.  

Høyreklikk, og velg «Skriv ut faktura».  
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Du vil da få ei forhåndsvisning av faktura.  

 

Du kan zoome inn (forstørrelsesglass) eller maksimere siden og se at fakturaen er korrekt.  

Overfør til skriver ved å trykke skrivertegnet øverst.  

Du kan også eksportere fakturaen til PDF (f.eks hvis man ønsker å sende denne på e-post), ved å 

trykke på PDF-ikonet i forhåndsvisningen: 

 

  

Når du skriver ut eller lukker forhåndsvisningen, får du spørsmål om å registrere faktura som utsendt.  
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Ved å svare ja, endrer fakturaen status. Status endres fra rød («Opprettet, men ikke sendt»), til gul 

(«Sendt, men ikke betalt»).   

Svarer du nei, ansees fakturaen som fortsatt rød status, dvs. ikke sendt. 

Når dette er gjort vil du se at status på faktura er endret, hvor det nå er haket av.  

Forkortelsene S, P og B følger fargekodene. S betyr at faktura er Sendt. P står for Purring, og B for 

Betalt. 

 

9.3.3 Markere som betalt 

Når faktura er betalt kan en enkelt sette faktura til betalt ved å høyreklikke på den aktuelle faktura og 

velge registrere som betalt. 

 

Vindu for å registrere betaling dukker opp: 
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Sjekk opp mot kontoutskriften når pengene er kommet inn på din konto. Skriv inn denne datoen i 

«Dato betalt»- feltet. Skriv også inn beløpet i feltet «Beløp betalt».  

Klikk «Ok».  

«Ok til alle» benyttes dersom du registrerer mange faktura som betalt samtidig.  

«Hopp over» benyttes dersom du registrerer mange faktura som betalt samtidig, men ønsker å vente 

med å registrere aktuelle faktura som betalt. I den blå rammekanten øverst i vinduet ser du hvor 

mange innbetalinger du har til registrering. I vårt eksempel 1 av 1.  

Idet du registrerer fakturaen som betalt, endres samtidig fargestatus til grønn, og det settes en hake i 

kolonnen «Betalt». Fakturaen forsvinner fra fakturaoversikten. Du kan hente den inn igjen ved å gå til 

«Tilpass» og ta bort haken «Skjule faktura som er oppgjort». Å skjule de som er oppgjort gir litt mer 

oversikt dersom det er mange faktura.  

9.4 Andre fakturafunksjoner 
I foregående avsnitt har vi sett på et normalt scenario for å opprette, skrive ut og registrere en faktura 

som betalt. I mange tilfeller har man også behov for andre, mer avanserte funksjoner. Vi skal nå se på 

hvilke andre scenarier som kan dukke opp i forbindelse med fakturering, og hvordan man løser dette i 

Extensor 05.  

9.4.1 Fakturere direkte fra planlegger 

Å fakturere direkte fra planlegger er en snarvei som er nyttig for å gi pasienten faktura på stedet. Finn 

fram til riktig betalingsvindu, sett inn beløpet som skal faktureres, og velg «Faktura» som 

betalingsmåte.  
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Trykk så «Lagre». 

 

 

 

 

Prosedyren videre er lik som beskrevet i avsnitt 3.1, dvs. at du går gjennom fakturagrunnlaget...  
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... klikker neste, og faktura blir opprettet.  

 

Fakturabilaget finner du som vanlig i «Fakturaoversikt».   

Også her får du forhåndsvisning, og må registrere faktura som utsendt.  

9.4.2 Ny faktura 

I noen tilfeller har man behov for å lage faktura som ikke er knyttet til en avtale i planlegger, eller til 

noen (pasient/bedrift) som ikke er registrert i Extensor 05. «Ny faktura» lar deg lage faktura løsrevet 

fra planlegger/ uoppgjorte egenandeler. Du får fram denne muligheten ved å klikke på Ny UT- 

knappen i Regnskap.  
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Fyll inn mottakers navn og adresse, eller klikk «Hent valgt pasient»/ «Hent valgt bedrift».  

I varelinjen skriver du inn antall av den fakturerte enheten, varenavn, evt. mva. og enhetspris. Trykk 

«Enter»- knappen på tastaturet for å registrere raden. Legg inn flere varelinjer på samme måte, og 

trykk «Lagre» og deretter «Skriv ut» når fakturagrunnlaget er klart. 

Har du allerede lagt inn et produktregister i Extensor 05, kan du benytte produktknappen  for å 

registrere varen.   

9.4.3. Gebyrer 

Det er vanlig å legge på et gebyr for faktura og purringer. Gebyret skal dekke dine utgifter til tidsbruk 

og materiell (porto, blekk, fakturaprogram, skriver, ark etc.) til fakturering, samt dekke din risiko ved å 

yte kreditt. Fakturagebyret ligger normalt rundt 50 kroner.  

I «Regnskapsenheter» setter du standardsatser for gebyrer. Se avsnitt 1.2 for hvordan du gjør dette.  

Du kan også endre gebyret i det du oppretter fakturaen.  

Ved å høyreklikke på aktuelle faktura kan du endre fakturagebyr eller purregebyr ved å velge «Ta bort 

purregebyr/ fakturagebyr». Det kan være nyttig i de tilfeller kunden setter seg på bakbeina og nekter å 

betale gebyret, men i følge god regnskapsskikk skal man opprette nytt bilag og kreditere det som er 

feil.   

9.4.4 Purrenota 

Dersom betalingsfristen overskrides, farges fakturalinjen rød. Det kan da være på tide å sende 

purrenota til pasienten. Du kan enkelt lage purring ved å høyre klikke på aktuelle faktura, og velge 

«Lag purring». Det vil dukke opp ett vindu med purregebyr (standard kr. 53). 
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Du får deretter en forhåndsvisning av purrenotaen. Den ligner på faktura, men har informasjon om 

purring og ny sluttsum inkl. purregebyret. 

 

9.4.5 Kreditere  

Lag kreditnota: Når en faktura har feil, f.eks. feil pris eller antall, må det i følge Bokføringsloven lages 

en kredtinota.  Det er ikke tilstrekkelig å korrigere på en senere faktura. Feilfakturering kan rettes ved 

at det utstedes kreditnota for den fakturaen som er feil, i tillegg til at det utstedes en ny, korrigert 

faktura.  

Marker faktura som skal krediteres. Høyreklikk, og velg «Lag kreditnota».  

Det blir nå opprettet et nytt bilag, med unikt bilagsnummer. Beløpet i kreditnota samsvarer med 

opprinnelig faktura, bare med motsatt fortegn:  

 

 

Hvis man ønsker kan man så lage en ny og korrigert faktura.  

9.4.6 Delbetaling 

Hvis ikke hele beløpet er betalt inn kan en lage en ny faktura ved å skrive inn betalt beløp, og 

restbeløpet vil da automatisk komme som utestående. Klikk da på Lag ny av rest, så blir det laget en 

faktura direkte av restbeløpet. Som vist under: 
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9.4.7 Høyreklikk 

Vi skal nå se på noen av de ulike funksjonene man finner ved å høyreklikke på en faktura.  

 

«Gå til reskontro»: overfører deg til reskontro for pasienten den aktuelle fakturaen tilhører.  

»Detaljer»: viser detaljer for den aktuelle faktura (bildet under). Dette valget er deaktivert dersom det 

er en faktura som ikke er knyttet til en konsultasjon.  

 

«Send til inkasso»: Det er nå mulig å sende faktura til 

inkassobyrå. Fakturaen markeres da med turkis farge. 

 

«Slå sammen faktura til ett»: Den ene krediteres, den 

andre flyttes over til den andre. Fakturanumrene 

beholdes. Kun et bilag genereres, og det er kred.nota til 

den ene.  

«Snitt, telling og sum for valgte»: Lett statistikk for 

valgte bilag.  

Dersom du velger noe som gjør at beløp eller 
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betalingsdato endres, vil omsetningen endres. Det er uheldig, og derfor vil denne muligheten bli 

fjernet i Extensor 05. det riktige er å bruke «Kreditering».  

 

9.4.8 Viktige knapper 

Vi skal nå se på hvilke knapper og funksjoner som fins i nedre del av fakturavinduet: 

 

På denne knapperaden finner du en del viktige knapper. 

Skriv ut valgte faktura:  Skriver ut valgte faktura, den samme funksjonen som du finner ved å 

høyreklikke på valgte faktura. 

Registrer valgte faktura som oppgjort:  Det vil si at faktura ansees som oppgjort, og får da en 

grønn farge i forkant. 

Registrer valgte faktura som utsendt:  Denne forandrer bare status på faktura, og medfører at den 

er markert som utsendt. 

Registrer valgte faktura som ikke utsendt og ikke oppgjort:  Denne vil sette faktura til status som 

uoppgjort. Medfører at den vil vises som uoppgjort egenandel.  

Lag purring av valgte faktura:  Denne lager purring av faktura og du få opp dialogboks hvor du 

bestemmer purregebyret. 

Lag kreditnota av valgte faktura:  Denne henter fram beløpene i valgte faktura og lager kreditnota 

av det. 
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10. Innkalling 
 

Innkallingsmodulen er en modul som har som hovedoppgave å stå for masseutsendelse av 

informasjon til flere samtidige mottakere. Dette kan gjøres via E-post, SMS og brev. Man 

finner modulen under «Pasientadm.»  

 

10.1. Brev 
For å sende ut brev, velger man først «brev» fanen øverst i innkallingsmodulen. 

 

Her får man opp et vindu hvor man får flere valg: 

I den røde sirkelen kan vi se at man for eksempel kan velge mottakere etter «dra og slipp» prinsippet. 

Man velger da hvilken pasient man vil sende brevet til i pasientutvalget og «drar» pasienten inn i feltet 

med grønn sirkel.  

Alternativt man kan for eksempel velge «Etter pasientutvalg» som da henter inne alle pasienter som 

står i pasientutvalget. Valget «Dagens pasienter» henter inn alle pasienter som har time i planleggeren 

på valgt dato. 

Når man har valg hvem som skal være mottaker, velger man hvilket brev som skal sendes ut. Dette 

gjøres nederst i vinduet: 

Her vil vi sende ut brevet som heter «Ankomst brev». Man kan krysse av for at det skal vises en 

forhåndsvisning før utskriften om man ønsker det. 

 

Flettefelt/automatikk 

En brevmal vil normalt sett bestå av det vi i Extensor kaller flettefelt. Dvs. at om det i malen «Ankomst 

brev» er brukt flettefeltet «Pasient navn» vil det i selve utskriften av brevet stå for eksempel «Per 
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Berg» eller «Anders Bjertnes». På samme måte kan man også for eksempel bruke flettefeltet «Neste 

time» for å angi tidspunkt for neste time.  

Denne funksjonaliteten gjør det mulig å sende ut brev til mange personer samtidig med ulik 

informasjon i hvert brev avhengig av hvilken informasjon som er registrert på pasienten. 

 

PS: Det er virksomhetens superbruker(e) som setter opp brevmalene som er tilgjengelige i 

«innkallingsmodulen». Dette er beskrevet i superbrukermanualen. 

 

10.2. E-post 

 
For å sende ut e-post velger man kolonnen som heter «E-post». I tillegg må det være gjort noen 

innstillinger i «Oppsett» fanen nederst i vinduet. Dette kan superbruker gjøre ved hjelp av oss i 

Extensor.  

 

Man velger mottaker av e-posten, akkurat på samme måte som man gjør i «Brev» fanen, som 

beskrevet på forrige side. 

Den nederste delen av vinduet ser derimot litt annerledes ut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan man skrive inn teksten i e-posten man ønsker å sende. Det finnes noen flettefelt man kan 

bruke også her. Disse finner man ved å klikke på ikonet «Sett inn flettefelt». De vises i e-posten med 

en klamme rundt seg (grønn sirkel midt i bildet) 

Man klikker på «send» for å sende.  

Når man har skrevet en e-post vil den legge seg i «Historikk» fanen. Ønsker man å skrive en 

tilsvarende e-post som den man akkurat skrev senere, kan man kopiere teksten fra «Historikk» for så å 

sende den på nytt ved et senere tidspunkt. 

Vedlegg kan legges ved, ved å klikke på «mappe-ikonet» nederst i beldet. 
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10.3. SMS 
Å sende SMS blir mer og mer populært, blant annet for å sende ut påminnelser om neste time. Det 

finnes 3 ulike måter å sende ut sms på fra Extensor. 

10.3.1. SMS fra innkallingsmodulen 
Dette kan for eksempel være aktuelt hvis man ønsker å sende en påminnelse til f.eks alle 

morgendagens pasienter om når de har time.  

 

I SMS-fanen finner man: 

Utvalg:  Her velger man blant predefinerte utvalg som «Dagens»- eller «morgendagens 

deltagere». Man kan også velge «Dra-og-slipp inn», og manuelt velge hvilke 

deltagere man ønsker å sende SMS til. 

Legg merke til at alle pasienter med registrerte mobilnumre blir automatisk 

haket på blant mottakerne. 

Ny SMS:   Her skriver man inn teksten man ønsker å sende til deltageren. 

Sett inn flettefelt:  Man kan benytte seg av flettefelt som «Neste time» som fletter inn  

tidspunktet for neste time for de valgte deltagerne fra planleggeren, og «Neste 

time hos» som fletter inn navnet på behandleren som er ansvarlig for timen. 

Dette gjør utsendelsen mer effektiv. 

Historikk:  Når en SMS er sendt legges den i «Historikk» fanen. Ønsker man å sende en 

tilsvarende SMS på nytt, kan man dobbeltklikke på den fra historikken. Da vil 

samme tekst vises og man sende den til nye mottagere.  
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10.3.2. SMS fra planleggeren 
Man kan også sende SMS som påminnelse til en time for en valgt pasient direkte fra planleggeren. 

Man høyreklikker da på aktuell time for påminnelse og velger «Send SMS» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man får da opp et vindu, med tekst tilpasset den valgte timen og deltagerens mobilnummer ferdig fylt 

ut.  

 

 

10.3.3. SMS fra Extensor 
Et tredje alternativ hvis man ønsker å sende en SMS, som ikke nødvendigvis handler om innkalling til 

en time, til en deltager er å klikke på «SMS» ikonet nederst på verktøylinjen i Extensor: 

 

 

 

Man får da opp vinduet til venstre. 

 

Her kan man fritt skrive inn tekst og sende det til 

valgt deltager.  
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11. Scanning 
 

Hvis man har en installert scanner på datamaskinen kan man bruke denne til å scanne 

inn dokumenter og koble disse direkte til pasientene. Særlig nyttig er dette når man 

ønsker å ha all pasientrelatert dokumentasjon lett tilgjengelig i ett system, enten det er 

journalnotater, rtg.svar, operasjonsbeskrivelser, henvisninger, brev osv. 

 

11.1. Innledning 
Scanne- funksjonen ligger tilgjengelig i hovedmenyen til venstre, under fanen «Felles adm». Ved å 

trykke på «Scanne»- ikonet får du opp et vindu som heter Extensor Bildebehandling. Her vil du i 

tillegg til selve funksjonsknappene også ha en oversikt over tilgjengelige dokumentbehandlere. 

 

 

 

Velge scanner 
Første gang man går inn i Extensor bildebehandling, må man velge scanner.  Det gjør man ved å gå på 

Fil -> Velg scanner: 

 

Du får nå opp en liste over tilgjengelige bildeenheter på PC-en.  Velg den scanneren du har tenkt å 

bruke og trykk Velg.  Hvis samme scanner er listet opp to ganger, velg den som er av type TWAIN. 

Hvis det ikke er noen scannere tilgjengelig eller den scanneren du valgte ikke virker, kontakt IT-

ansvarlig. (Årsaken er da mest sannsynlig at det ikke er TWAIN-drivere installert til scanneren. Disse 

må installeres i tillegg til de normale driverne. TWAIN er en standard for kommunikasjon med 

scannere.) 
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For å starte scanningen trykker man «Scan bilde». Da åpnes scanneprogrammet. Hvilket program 

man bruker er avhengig av type scanner, og funksjonaliteten blant disse varierer. Denne bruker-

veiledningen kan ikke omfatte all scanne-programvare, men som hovedregel kan man si at det stort 

sett kun er nødvendig å vite hvordan man endrer kvaliteten (antall dpi) på scanningen.  

 

11.2. Skanne inn 1-siders dokument 
Trykk på Scanne-ikonet under «Fellesadm.», slik at Extensor Bildebehandling åpnes. Trykk på «Scan 

bilde», slik at scanneprogrammet åpnes, og scan dokumentet herfra. 

Når man har scannet det ønskede dokumentet, vil det i de aller fleste tilfeller være nødvendig å tilpasse 

visningen av dokumentet til standard størrelse. Dette gjøres ved å trykke på ikonet til høyre for 

rotasjonsikonene – se bildet under: 

 

 

Da gjenstår det å velge hvilken behandler som skal stå som mottaker av det innscannede dokumentet. 

Dette velger man i listen helt til venstre, og man kan gjerne velge flere mottakere, om ønskelig. Når det 

er gjort trykker man på «Send til dokumentbehandlere(e)». 

De valgte dokumentbehandlerne vil da når de går på Pasientadm → Aktuelt finne dokumentet i listen 

under «Innkommet. 

 

For å legge dokumentet inn i pasientens journal, gjør man følgende: 

1. Sjekk først at den aktuelle pasienten er aktiv i pasientutvalget. 

2. Trykk på knappen  
3. Trykk «JA» på spørsmålet om du vil koble dokumentet til valgte pasient 
4. Så setter du inn de ønskede egenskapene for oppføringen i vinduet som dukker opp, bl.a. kan 

du gi dokumentet et passende navn. 
5. Dokumentet vil da vises i oversikten, med de innlagte data. Nå gjenstår det bare å trykke på 

knappen , så er dokumentet lagt inn i journalen. 
6. Dokumentet vil da vises i Journalsammendraget, med blå tekst, se eksempel nedenfor. 

 
 

11.3. Skanne inn et flersidig dokument 

 

Når man skanner inn et dokument med f.eks 4 sider ønsker man at dokumentet skal ligge «samlet» i 

Extensor 05, og ikke som 4 selvstendige dokumenter. For å oppnå dette følger man i hovedsak samme 

prosedyre som ved 1-siders dokumenter, men med noen justeringer: 

 

Før man starter scanningen trykker man på knappen som angir at det er flere sider i dokumentet:   
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Så angir man hvor mange sider det er i dokumentet man skal scanne: 

 

Så trykker man «Scan bilde», og følger samme prosedyre som beskrevet på forrige side. Husk å 

markere hvilken dokumentbehandler som skal ha dokumentet (det er ikke nødvendig å gjøre dette på 

alle sidene, kun den første). Når den første siden er scannet og sendt til dokumentbehandler, 

oppdateres bildet over slik at det nå vil stå «side 2 av 4». 

 

Når man har scannet alle bildene, og sender den siste siden til dokumentbehandler, får man opp 

følgende bilde: 

 

 

Ved å trykke «JA» sendes dokumentet over til dokumentbehandleren, som finner det igjen under 

«Innkommet» under Pasientadm→Aktuelt. 

Følg tidligere beskrevet prosedyre for å legge dokumentet inn i pasientjournalen. 
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12. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 
 

HELFO-modulen kan brukes av leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer 

til å sende inn HELFO-oppgjøret.  

Fra og med juli 2017 skal HELFO-oppgjøret sendes inn elektronisk via Norsk Helsenett. Oppgjøret 

sendes inn som en xml-fil, som behandleren selv genererer via HELFO-modulen.  

 

HELFO- regnskapet finner du i hovedmenyen, under «Personlig adm».  

Tips: Du kan lage snarvei til HELFO-regnskapet under «Mest brukt», ved å gå på Vis→

Oppsett for mest brukt, og hake på HELFO-regnskap. 

 

 

HELFO-regnskapet er inndelt i 3 ulike vinduer:  

 

Grensesnittet varierer litt for de ulike faggruppene, men følgende prinsipp gjelder for alle:  

• Vindu 1: Her listes samleregningene opp. 

• Vindu 2: Her listes regningene opp (en konsultasjon = en regning)  

• Vindu 3: Regningskort med betalingsinformasjon til den markerte konsultasjonen 

Informasjonen i vindu 3 kan redigeres så lenge ikke regninga står registrert som innsendt. 

 

12.1 Forberedelser/grunnlag 
Det er en del viktige momenter som skaper grunnlag for et korrekt HELFO-oppgjør. Konsultasjonene 

må være satt med korrekt type refusjon, diagnosekode (ICPC-10) og takster. Hvis dette grunnlaget er 
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lagt gjennom korrekt registrering på konsultasjonene i planleggeren minimerer man feilkilder og gjør 

selve oppgjøret mest mulig effektivt. 

Fra 1.januar 2018 trenger ikke lenger pasienter henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor 

for å få stønad til fysioterapi. Dette gjelder også ved stønad til fysioterapi i et annet EU/EØS-land etter 

folketrygdeloven § 5 -24a. 

 

                                                                                        

En viktig engangsoperasjon i HELFO-

regnskapet er å fylle inn din personlige 

informasjon. Det gjør man ved å klikke på 

koffert-ikonet øverst i venstre hjørne i HELFO-

vinduet. Klikk på «Innstillinger», og fyll ut de 

ulike feltene.  

• Boksen «Velg plassering av 

oppgjørsfil…» kan være greit å ha haket på når 

man først har satt opp riktig filbane og sendt inn 

første oppgjør elektronisk. Da slipper man å ta 

stilling til hvor man skal lagre filen hver gang 

man lager oppgjørsfil. 

 

• Boksen «Bruk virksomhetsertifikat til signering...» hakes kun på dersom dere er en kommunal 

institusjon.  

• Den nederste boksen «regninger for serier» hakes kun på dersom du skal sende inn oppgjør på 

«gammelmåten», f.eks rette oppgjør fra 2017.  

 

 

 

For å kunne sende inn oppgjør elektronisk er det en del elementer som må på plass: 

• Installasjon av Extensor EDI Snatch og Dips Communicator 

• Oppkobling mot Norsk Helsenett 

• Installasjon av virksomhetssertifikat 

Alt dette bistår Extensor med i forbindelse med installasjon av Extensor 05 og innsending av første 

HELFO-oppgjør. 

12.2 HELFO-oppgjøret 
Prosessen starter med å opprette en samleregning. Åpne HELFO-modulen og klikk på knappen «Ny».  
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Systemet har da haket på alle regningene. Hvis ikke alle regningene er haket på så kan man enkelt 

gjøre dette manuelt ved å klikke på «Velg alle/ingen»-knappen.  

Klikk på «Lagre»-knappen for å lagre samleregningen (man har da et utkast for innsendingen). 

Samleregningen vises da med dagens dato øverst i vindu1. 

Ønsker man å utelate noen konsultasjoner kan man manuelt hake disse av, og lagre. Et godt tips er å 

lagre samleregningen hver gang man har gjort endringer i vindu 2 eller 3. 

Allerede på dette steget i prosessen ser man at det varsles om ting som bør endres før innsendelse: På 

bildet over ses det flere røde varselikoner hvor det mangler diagnose, samt noen regninger som 

mangler refusjonsbeløp fordi behandleren har glemt å sette inn takster. Da kan man markere 

regningen i vindu 2 og gjøre de nødvendige endringer i vindu 3. Når endringene er gjort trykker man 

på Lagre-knappen øverst i vindu 3; da kontrolleres regningen automatisk. Evt varsler vil da vises 

nederst i vindu 2. 

 

12.3 Kontrollér 
For å kontrollere de avhakede regningene som nå 

tilhører samleregningen trykker man på Kontrollér- 

knappen. I bildet som dukker opp skal du sette dato 

for innsendingen. Klikk på «avansert»-ikonet til 

høyre for å få frem avanserte valg. I de aller fleste 

tilfeller skal den øverste boksen være haket på.  

Man kan også velge om man ikke vil sende inn 

ubetalte konsultasjoner. Dette siste punktet er 

knyttet til opptjening av frikort 2. Normalt sett vil 

man hake på i denne boksen, for å unngå at man 

sender inn ubetale konsultasjoner. Dette siden alle 

innsendte konsultasjoner blir registrert som betalt hos HELFO. Sender man inn ubetalte 

konsultasjoner vil man dermed risikere at at pasienter får frikort selv om de i praksis ikke har opptjent 

dette. 
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Når kontrollen er gjort vil det komme ikoner som varsler om det må gjøres endringer på regningene 

før de sendes inn. 

  - Markerer at regningen er OK. 

  - Markerer at regningene bør sees over.  

 - Markerer at regningen inneholder feil som gjør at den vil bli avvist av HELFO.  

Nederst i vindu 2 vises alle ikonene; disse kan man enten 

klikke på for å skjule eller holde muspekeren over for å få 

frem hjelpetekst.  

 

12.3.1 Korrigere regninger med varsler  

 

Ved å markere en regning med varsel i vindu 2, får du opp regningens egenskaper/informasjon i vindu 

3. I dette vinduet kan du: 

- Oppfriske personopplysninger 

o Endre disse først i Personalia-modulen. Gå deretter i Helfo/vindu 3 hvor det er nok å 

trykke Lagre-knappen; da hentes opplysningene inn på nytt fra Personalia. 

- Endre refusjonstype og evt årsak til full refusjon. 

- Endre diagnose, takst eller serie etterfulgt av lagre.  

 

OBS. En god regel er å lagre regningen på nytt når man har gjort endringer. Da kjøres det 

samtidig en ny kontroll av regningen, og man får umiddelbart vite om regningen nå er ok. 

 

12.4 Registrer som innsendt 
 

Når alle regningene er korrigert og ok for innsending, trykker man på «Lagre»-knappen øverst i vindu 

1. Dette for å sikre at alle endringer blir lagret på samleregningen.  

Så trykker man «Send inn».  

Samleregningen blir nå flyttet fra «Til behandling» til «Innsendt»-fanen.  

 

Her må man klikke på samleregningen for å se enkeltregningene i vindu 2. 
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12.5 Lage oppgjørsfil 
 

Neste steg er å lage selve filen som skal sendes til HELFO. Fra og med juli 2017 krever HELFO at 

oppgjøret sendes inn elektronisk, og det er bare enkelte terapeuter som får fritak for å sende inn på 

CD.  

 

Før man kan sende inn oppgjøret er det nå et par punkter som må kontrolleres: 

1. Start Commfides eID-tjenesten (ikonet ligger ved siden av Extensor-ikonet i nettleseren) 

2. Hak på «Signér elektronisk» 

 

 

Nå trykker man på Lag til fil innsending. Da genereres det en xml-fil som lagres i en forhåndsdefinert 

Outbox- mappe (dette gjøres av Extensor når DIPS Communicator installeres). Etter et par sekunder 

får man så opp et vindu hvor man må taste inn PIN-koden til virksomhetssertifikatet. Fyll inn koden, 

og trykk OK. Filen blir da sendt til HELFO, og kravet utbetales i løpet av noen få timer. 

Det som i praksis skjer når man lagrer xml-filen i Outboxen, er at EDI Snatch-tjenesten fanger opp 

filen og overfører denne til Dips Communicator. Derfra blir filen sendt til HELFO i kryptert form. Og 

så får man kravet utbetalt, og et utbetalingsvedtak sendes til behandleren pr e-post. 

 

12.6 Korrigering av avviste konsultasjoner  

 
Hvis HELFO sender regninger i retur som følge av feil, må man korrigere disse og sende de inn på 
nytt. Da gjør man det i denne rekkefølgen: 

 

1. Registrer den aktuelle samleregningen som IKKE innsendt. 
2. Rekkefølgen heretter kan man variere. I dette eksempelet velger vi å korrigere feilen først:  
3. Markér den aktuelle konsultasjonen i vindu 2. 
4. I vindu 3 kan man gjøre de nødvendige korrigeringer, f.eks korrigere takster.   
5. Nå kan man fristille de avviste konsultasjonene fra samleregninga. Dette gjør man ved å klikke 

bort haken i boksen helt til venstre i vindu 2. 
Lagre samleregningen. 

6. Gjenta pkt 3-5 på alle avviste konsultasjoner. 
7. Lagre samleregningen. Nå skal beløpet Samlet krav stemme med det man har fått utbetalt, og 

man kan markere samleregningen som innsendt: Trykk på Send inn-knappen.  
8. Man kan nå selv velge om man vil sende inn avviste konsultasjoner separat i et eget oppgjør 

eller om man bare tar de med på neste månedsoppgjør. 
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12.7   Kreditering av konsultasjoner  
 

Kreditering av konsultasjoner brukes hvis man har sendt inn – og fått utbetalt – et feilaktig krav, som 

man ønsker å korrigere i neste krav. Da må man lage en krediteringsfil med de konsultasjonene man 

har fått feil utbetaling på. Denne krediteringsfilen sender man inn til HELFO, på samme måte som et 

vanlig oppgjør. Så må man låse opp og korrigere konsultasjonene slik at de blir riktig, før man sender 

de på nytt inn med krav til HELFO. 

For å kreditere en konsultasjon gjør man følgende: 

1. Sjekk at signer elektronisk er haket på før du krediterer regninger  

(dere som sender inn manuelt haker ikke på her). 

 

 

2. Høyreklikk på konsultasjonen i vindu 2 i HELFO-modulen, og velg «Krediter innsendt 
konsultasjon» 
(Du trenger ikke låse opp samleregningen eller regningen først) 
 

 

 

3. Vinduet «Kreditering av innsendte konsultasjoner» dukker opp.  

4. Ønsker man å kreditere flere konsultasjoner gjør man dette samtidig som man har 
«Kreditering av innsendte konsultasjoner»-vinduet oppe. 

5. Når man er ferdig med å kreditere konsultasjoner vil disse vises i vinduet: 

 

6. Klikk på «Lag fil». Filen blir nå lagret i Outbox-mappen, og blir automatisk sendt inn til 
HELFO.  

7. Nå kan man korrigere de samme konsultasjonene, og sende de inn på nytt med nytt og riktig 
krav. Denne korrigeringen gjøres på vanlig måte, se kapittel 12.6. 
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Del 2 Superbruker 

13. Superbrukeren 
 

13.1 Superbrukerens roller 

• Systemadministrator: Administrere og vedlikeholde bruken av Extensor 05 internt. 

• Ekspert: Være mentor og ressursperson for de andre ansatte i bruken av Extensor 05. 

• Kontaktperson: Mellom Extensor AS og virksomheten når det gjelder bruken av Extensor 
05.  

 

For å utfylle disse rollene må hver enkelt superbruker regne med tid til både å sette seg ekstra godt inn 

i bruken av Extensor 05 (både kurs og selvstudium), samt tid til løse kollegers problemstillinger.  

 

Systemadministratoren 

 

Systemadministratoren  Kompetanseområde 

Vedlikehold av Extensor 
05 • Versjonsoppdatering av Extensor 05 

• Oppdatering av tilhørende programvare og produkter 

• Sikkerhetskopiering 

• Ingen kontakt med server 

Administrere brukere av 
Extensor 05 • Legge til, endre og fjerne ansatte  

• Administrere brukerkontoer 

• «Oppsett» og «Administrator» 

• Tilgangsstyring journal 

• Annen tilgangsstyring: Moduler, skjemaer/maler, regnskap, journaler og 
administratorrettigheter. 

Administrere bruken av 
Extensor 05 • Innstillinger, for eksempel planlegger, mest brukt, arb.tid.reg., snarveier 

journal. 

• Administrere kategorier, for eksempel i personalia,  

• Administrere takster og produkter 

• Administrere lab. 

• Administrere tester 
• Administrere basisinfo 

• Administrere regnskapsenheter, herunder oppsett av faktura, kontonummer 

• Endre treningskontrakt og avtalegiroavtale 

• Administrere rom/ressurser 

• Oppsett til hver enkelt 

• Administratorinnstillinger for hele virksomheten 
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Eksperten 
 

Eksperten Kompetanseområde 
Superbruker helsefag 

• Personalia 

• Journal   
• Planlegger  

• Utveksling av elektroniske meldinger   

• Oppdatering av registre 

• Rompostering 

Superbruker i 
resepsjonsfunksjoner • Avreise 

• Faktura- og kontantoppgjør inkl. korrigering.  

• Feilsøk betalingsterminal 

• Avstemming  

• Produktregister; salg og vedlikehold 
• Innkalling 

• Registrere pasient 

• Rombooking 

• Regnskapsrapportering 

Superbruker for 
inntak • Registrere pasient 

• Rombooking 

• Oversikt over refusjonsordninger 

• NPR-rapportering 

• Lister/Rapporteringsmodul 

Superbruker i 
fellesfunksjoner • Aktuelt  

• BlueNotes 
• Planlegger 

• Lister (Rapporteringsmodul) 

 

 

 

Kontaktperson: 
 

Kontaktpersonen Kompetanseområde 
Superbrukerne er virksomhetens eksperter i Extensor 05 og fungerer som ressurspersoner for kolleger. Antallet 
superbrukere tilsvarer antall fakturerte supportavtaler.  

Kontakt mellom brukerne av Extensor 05 og Extensors supportavdeling skjer i første rekke via superbrukerne. 

Kontaktpunkter til Extensor supportavdeling:  

• Telefon: 755 33 300, tastevalg 1 

• E-post: support@extensor.no   

 

  

 

 

 
 

mailto:support@extensor.no
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13.2 Systemadministrator - Vedlikehold av Extensor 
 

13.2.1 Versjonsoppdatering av Extensor 05 

 

Extensor AS lanserer oppdateringer av Extensor 05. Det er kundens ansvar at alle brukerne til enhver 

tid har siste versjon.  

Oppdatering tar ca 10 minutter pr. PC, og krever normalt ikke omstart. Extensor 05 kan ikke benyttes 

på aktuell PC mens oppdateringen gjøres.  

13.2.1.1 Informasjon om ny versjon 

Extensor AS sender ut e-post med informasjon og linker til oppdateringsfil. Virksomhetens IT-
ansvarlig organiserer selve oppdateringen, evt i samarbeid med teknisk support hos Extensor. Vær obs 
på at Extensor tilbyr egen brukermanual for installasjon og oppdateringer.  

Til hver versjon blir det sendt ut informasjon hva som er nytt, hva som er endret samt informasjon om 

feil som er fikset. Dette blir sendt ut tilnærmet samtidig med at ny versjon er klar. 

 

13.2.1.2 Oppdatering på terminalserver: 

For installasjon av oppgradering på terminalserver anbefaler vi at virksomheten kontakter aktuelle 

driftspartner eller IT-ansvarlig.  

Oppdatering på terminalserver kan ta litt ekstra tid. Det er likevel viktig at oppdateringen ikke 

avbrytes.  

1. Last ned oppdatering. 

2. Se til at alle klienter er frakoblet. Høyreklikk på oppgavelinja og velg Oppgavebehandling. Se 

fanen «Prosesser» at ikke Extensor.exe kjører.  

For å være sikker på at ingen starter Extensor 05 under oppdateringsprosessen, kan man i 

fanearket «Brukere» få oversikt over hvem som er aktive Windowsbrukere og evnt. "kaste de 

ut".  

3. Åpne kommandoprosessor for Windows: Klikk Start -> Kjør -> Skriv inn: cmd 

4. Skriv inn: change user /install 

5. Kjør filen ExtensorOppdatering.exe 

6. Når den er ferdig, gå tilbake til kommando-promptet og skriv inn: change user /execute 

7. Ferdig. 

13.2.1.3 Oppdatering i miljø med tykke klienter: 

Extensor 05 kan oppdateres automatisk på klientene. Når minst en av PC-ene har høyere 

versjonsnummer enn de andre i nettverket, vil en boble i nedre høyre skjermhjørne gi beskjed om at ny 

oppdatering foreligger når Extensor 05 startes.  

Extensor 05 Oppdatering gjøres ved å klikke på boblen og følge veiviseren.  
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Innstillingen for automatisk varsel aktiveres/deaktiveres for hver enkelt bruker i «Oppsett»: 

Dersom bruker ikke har administrator-rettigheter i Windows, kan man i Administrator-oppsett sette 

oppdatering til å kjøre også for "ikke-administratorer". Man må da angi brukernavn, passord og 

domene for en administrator, og oppdateringsprogrammet vil da benytte dette når oppdateringen 

kjøres. 

 

13.2.2 Oppdatering av koder og registre 

 

13.2.2.1 Extensor kodeoppdatering 

Ved normal installasjon vil Extensor.Kode.OD.exe kjøre og legge inn en del faste koder og registre. 

Dersom man har en tilpasset installasjon (f.eks. opprettet databasen fra script - uten våre automatiske 

verktøy), vil ikke dette bli gjort automatisk. For å kjøre denne etter installasjon, gjøres følgende: 

1. Klikk Start -> Kjør 

2. Skriv inn: "C:\Program Files\Extensor\Extensor.Kode.OD.exe" @C:\EXCD\CreateDB  

Merk at "Program Files" kan komme til å hete noe annet (f.eks. Program Files(x86) eller 

Programfiler). Etter "@" skal banen til CreateDB-mappa på cden stå, og må tilpasses etter den 

aktuelle situasjonen. 

For å kontrollere om alt har gått som det skulle, kan man sjekke om det ligger informasjon i tabellen 

"PostnrGate". Denne skal ha over 29000 oppføringer. Et annet tegn på at denne ikke har gått som den 

skulle, er at man blir bedt om å angi årets lisenskode ved innlegging av ny pasient i Personalia. 

13.2.2.2 FEST-register (legemiddelregister / Forskrivings- og ekspedisjonsstøtte) 

 

FEST er en database over godkjente legemidler fra 

Legemiddelverket. Alle virksomheter som forskriver 

medisiner vil ha behov for at denne til enhver tid er 

oppdatert. FEST-registeret oppdateres vha. et lite program i 

Extensor-mappa; Extensor.FESTOppdatering.exe.  

 

For å oppdatere FEST-registeret, gjør man følgende: Start Extensor.FESTOppdatering.exe. Klikk på 

knappen "Oppdater fra nett". Programmet forsøker først å koble seg til Legemiddelverket sin 

Webservice på innsiden av Norsk Helsenett. Dersom den ikke får kontakt med denne, forsøker den å 

laste ned filen http://www.legemiddelverket.no/upload/uploadFraIntranett/m30v16_full.zip.  

Dersom det ikke klarer dette, kan man laste ned filen på egen hånd, og velge "Oppdatere fra fil". Du 

blir da bedt om å angi plassering på filen lokalt.  

Programmet kan settes til å utføre handlingen automatisk ved å lage en regel i Windows 

Oppgaveplanlegging som kjører programmet med banen til zip-fila i kommandolinja. Programmet kan 

også settes opp til å laste ned automatisk - da med /COPY på kommandolinja.  

Ønsker man hele operasjonen automatisert, setter man opp to regler;  En for å laste ned og en for å 

oppdatere. Dette er nyttig i miljøer med sikre soner fordi man ved å dele operasjonen i to kan legge inn 

programmet på hver side av sikker sone. Dermed oppdateres FEST-registeret også med Extensor 05 i 

sikker sone. 

 

http://www.legemiddelverket.no/upload/uploadFraIntranett/m30v16_full.zip
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13.2.2.3 Kodeoppdatering 

Tabellene og kodene som benyttes i Extensor 05 (se pkt. Feil! Fant ikke referansekilden.) fornyes i

 samband med versjonsoppdatering, men bare dersom oppdateringen inneholder endringer i den 

enkelte tabell eller kode.  

Normalt sett er det derfor ikke nødvendig å foreta en egen kodeoppdatering ved en 

versjonsoppdatering. Dersom det likevel er behov for dette, kan kodeoppdateringen også gjøres 

manuelt.   

Manuell kodeoppdatering gjøres ved å klikke «Fil" -> "Søk etter oppdatering". Her kan man i 

nedtrekksmenyen velge hvilken tabell eller kode som ønskes oppdatert, og trykke «Oppdatere koder».  

   

13.2.2.4 Fastleger 

Vi har lagt ut lister tilpasset import av fastleger fra hvert fylke. Listene er basert på den informasjonen 

som befinner seg på HELFO sine sider: 

https://tjenester.nav.no/minfastlege/innbygger/fastlegesokikkepalogget.do  

 

For å legge inn fastleger for ønsket fylke, klikker man "Fil" -> "Søk etter oppdatering" i hovedvinduet. 

Så velger man hvilket fylke man ønsker å legge inn lista for. Man kan gjenta operasjonen flere ganger, 

for flere fylker. Ved innlegging overskrives poster som er lik på navn + arbeidssted. 

 

Oppskriften på hvordan dette gjøres finner man også på våre nettsider, under FAQ. 

13.2.3 Oppdatering av tilhørende programvare og produkter 

I noen tilfeller kan det være aktuelt å oppdatere Extensor 05 sine tilhørende produkter, for eksempel 

betalingsterminal, IdentX Adgangskontroll, xtrImport. 

https://tjenester.nav.no/minfastlege/innbygger/fastlegesokikkepalogget.do
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Extensor vil gi beskjed når dette er aktuelt, og gi nærmere beskrivelse av prosedyre for oppdatering.  

13.2.4 Logo 

Virksomheten kan og bør angi en logo som vil benyttes på utskrifter av faktura, kvittering og som 

flettefelt i brev- og notatmaler.  

 

 

For å angi logo, klikker man på menyen "Hjelp" i hovedvinduet. 

Deretter på "Lisensinformasjon". Under skillearket "Logo", kan 

man bla seg fram til en fil i filsystemet. Gyldige filtyper er bildfefiler 

som jpg., bmp. og gif..  

Gå deretter tilbake til skillearket «Lisensinformasjon», velg «Send 

inn endret informasjon», og trykk deretter Utfør.  

 

 

13.2.5 Sikkerhetskopiering 

 

All informasjon som registreres i Extensor 05, skrives inn Extensor 05’s databasemotor som ligger på 

den PC som er dedikert som server. Databasemotoren som følger med installasjonen er MS SQL 

Express. Det er derfor viktig å ta sikkerhetskopi av server generelt, og Extensor 05- databasen spesielt. 

Har virksomheten ingen annen backupløsning av server, anbefaler vi å benytte ExtensorBackup for å 

ta sikkerhetskopi av virksomhetens Extensor 05- database. Ved terminalserverløsning, ta kontakt med 

virksomhetens driftspartner.  

Det fins en egen rutinebeskrivelse for Extensor Backup.  

Sikkerhetskopiering og sikker lagring av kopien er virksomhetens ansvar.  

 

13.2.6 Ingen kontakt med server 

Virksomheten må selv kunne foreta enkelt feilsøk i forbindelse med meldingen «ingen kontakt med 

server». 

Extensor 05 kan installeres i nettverk. Installasjonen sørger for at klientene har mappen «Extensor» 

installert lokalt. I tillegg må klientene ha tilgang til Extensor- relaterte filer, programmer og mapper 

som ligger på server. Disse er i hovedsak SQLServer og mappen ExtensorFelles.  

Feilsøk i forbindelse med meldingen «Ingen tilgang til server» innebærer: 

1. Kontrollere at brukerne har skrivetilgang til server. 

2. Kontrollere innstillinger i Extensor Klientkonfigurering.  

ExtensorKlientkonfigurering åpnes fra Windows knappen →Alle Programmer → Extensor → Verktøy 
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• »Fellesmappe» indikerer hvor på serveren 
mappa «ExtensorFelles» ligger. 

• Dersom du befinner deg i et nettverk satt 
opp med domene (som ved f.eks. Small Business 
Server), kan du benytte Windows sikkerhet. Hvis 
ikke skal dette stå til Nei. 
Brukernavn står her til «sa», men virksomheten 

kan gjerne sette opp SQL Serveren med egen konto 

for applikasjonen. Passord er kontoens passord. 

Vår standardinstallasjon av SQL Server Express 

benytter passord: xxx111 

• Datoformat og Provider skal normalt sett 
ikke endres. 

• Database skal normalt stå til Extensor 

• Server angis med navn på serveren.  
Dersom det fins en egen instans, skilles denne med 

skråstrek og deretter navn på aktuell instans. I 

eksempelet over betyr punktum lokal maskin, mens 

SQLEXPRESS er navnet på aktuell instans. 

3. Kontrollere at brannmuren hos klienten ikke 

blokkerer kommunikasjon gjennom port 1433.  

 

13.3 Systemadministrator - Administrere brukere 
 

Administrasjon av brukere, dvs. opprette og vedlikeholde informasjon om ansatte og 

deres brukerkontoer og tillatelser, gjøres i «Ansattes Personalia» og «Brukerkontoer».  

Både «Ansattes Personalia» og «Brukerkontoer» finner du i hovedmenyen under 

«Fellesadm.».  

Det er kun systemadministrator som har tilgang til «Brukerkontoer», mens alle brukere 

har tilgang til «Ansattes personalia» 

 

13.3.1 Legge til, endre og fjerne ansatte 

Ansattes Personalia viser intern informasjon om den ansatte. Den har også andre funksjoner:  

• Når man oppretter en ansatt opprettes også en planlegger for vedkommende.   

• Tilrettelegge for sekretærfunksjon: Når feltet HPR/ID er utfylt, vil andre ansatte kunne settes 
som sekretær for vedkommende. (Fiktiv HPR/ID benyttes der en reell ikke fins). 

• Den ansatte må skrives inn i «Ansattes personalia» for å kunne opprette brukerkonto. 
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 «Ansattes Personalia» vinduet ser ut som dette: 

 

Som et minimum må 

feltene «Navn» og 

«Avdeling» være utfylt.  

 

Det er mulig å ha flere 

avdelinger, men en 

ansatt kan kun knyttes 

til én avdeling. 

Avdelingstilknytningen 

bestemmer hvilket 

regnskap salg fra den 

ansatte skal føres til. 

 

 

 

 

  

13.3.2 Inaktiv ansatt 

Hvis en ansatt er midlertidig permittert kan man sette denne ansatte som «Inaktiv». Dette gjør at 

han/hun forsvinner fra alle lister i Extensor, og blir «usynlig».  

Dersom en bruker er satt inaktiv og brukeren prøver å logge seg på Extensor, vil man få melding om at 

brukernavn eller passord er ugyldig. For å gi brukeren mulighet til å logge på igjen, fjerne avkryssingen 

på «Inaktiv» i Ansattes Personalia. 

13.3.3 Opprette og administrere team 

I Extensor har man muligheten til å definere at de ansatte er knyttet mot ulike team. Denne 

tilknytningen gjøres fra «Ansattes Personalia». 

 

Man klikker på knappen: og får opp vinduet under: 

 

Under fanen «Generelt» kan du opprette nye team, 

med en teamleder og farge.  

Feltet foreslått ytelsesavtale gjelder kun for 

rehabiliteringssentre. 

Under fanen «Medlemmer» kan man se hvilke 

medlemmer det aktuelle teamet har. 

 

For å velge at en behandler hører 
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til et gitt team klikker man på ønsket team i «Ansattes Personalia» vinduet. 

 

 

13.3.4 Brukerkonto 

En brukerkonto er som en signatur. Det er derfor viktig at hver bruker har sin egen brukerkonto, og 

alltid logger inn i Extensor 05 med denne. Gjeldende brukerkonto og tilhørende tillatelser vises i nedre 

del av Extensor 05.  

 

 

Brukerkontoen benyttes til:  

• Signering av journalnotater og andre journalelementer 

• Styring av rettigheter og tillatelser 

• Styring av tilgang til moduler, dvs. hvilke funksjoner den enkelte ansatte skal ha tilgang til i 

Extensor 

• Man kan også definere hvilke andre brukere som skal ha skrivetilgang til den aktuelle ansattes 

planlegger 

 

Brukerkonto-vinduet ser slik ut: 

I venstre del av vinduet opprettes og vedlikeholdes brukerkontoene, samt at man som administrator 

her kan styre hvilken dokument- og planleggertilgang hver enkelt bruker skal ha. Høyre del av vinduet 

viser en oversikt over samtlige brukerkontoer.  

Rød firkant:   Her styres tilgang til de ulike modulene i Extensor 
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Grønn firkant:   Her styres dokument tilgangen i Extensor 

Orange firkant:  Her kan man pr bruker sette hvilke andre ansatte som skal ha tilgang til å 

opprette og redigere avtaler i planleggeren til den brukeren man har valgt 

Lilla firkant:   Her velger man hvilken brukerkonto man ønsker å redigere. 

Se også avsnitt Tilgangsstyring.  

 

13.3.5 Opprette brukerkonto 

1. Klikk «ny».  

2. Velg ansatt fra nedtrekksmenyen.   

3. Skriv inn valgfritt brukernavn, passord, samt bekreft passord.  

Passord må være minst 8 tegn og må bestå av både store og små bokstaver, tall og spesialtegn.  

4. Velg tillatelser i listen over faggrupper. (Se også avsnitt 3.2.2 Faggrupper og fagområder).  

 

5. Kryss av de moduler vedkommende skal ha tilgang til. Nederst til høyre finner du en 

hjelpetekst som forklarer litt om hver avkrysning.  

Kun et begrenset antall personer bør ha tilgang som systemadministrator. Kun én person kan 

stå som virksomheten journalansvarlig.  

6. Definer dokumenttilgang, dvs. hvem som skal ha lesetilgang til vedkommendes 

journalelementer, samt om brukeren skal kunne endre tilgang selv.  

7. Definer planleggertilgang, dvs. hvem som skal ha tilgang til vedkommendes planlegger 

(endring av avtaler og regningskort).  

8. Trykk «Lagre». Brukerkontoen er nå opprettet. 

9. Dersom du ønsker at bruker skal måtte sette nytt passord ved første pålogging, marker først 

brukernavnet i oversikten, deretter høyreklikk og velg ‘Krev passordbytte’. 

 

13.3.6 Opprette brukergruppe 

I større virksomheter kan det å lage egne brukergrupper være nyttig for effektiv tilgangsstyring, f.eks 

hvis man har en arbeidsgruppe med ansatte fra forskjellige faggrupper. 

Dette gjøres via toppmenyen:  

 

 

 

Her vil man se hvilke grupper som er 

opprettet, og hvem som er medlem av 

de ulike gruppene. 
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For å lage en ny brukergruppe trykker 

man på «Ny»-knappen og skriver inn 

ønsket navn på gruppa. 

 

 

 

For å sette opp medlemmer i gruppen går man etter opprettelse tilbake 

til «Dokumenttilgang» i brukerkontooppsettet, og trykker på «Bare 

<brukergruppe> har tilgang». Da får man opp de aktuelle gruppene i 

boksen under, og man kan hake på den gruppen som den aktuelle 

brukeren skal være medlem av. Man kan fint være medlemmer av flere 

grupper samtidig. 

OBS! Husk å lagre brukerkonto-oppsettet. 

 

 

 

 

13.3.7 Faggrupper og fagområder 

 

Gå inn i "Administrator" i skillearket "Faggrupper og fagområder" for å angi 

virksomhetens egendefinerte faggrupper.  

 

 

 

For å legge til eller slette nye faggrupper 

eller fagområder, klikk på ikonet:  

 

 

 

 

 

Faggruppene angis i brukerkonto. De benyttes til: 

• Signatur i Journalen.  
  

 
 

• Flettefeltet «Behandlers faggruppe».  

• Definere tilgang i journalen, for eksempel «Alle fysioterapeuter har tilgang».  

• Sending av BlueNotes til bestemte faggrupper.  
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Fagområder er ikke like viktig, men benyttes til kategorisering av dokumentmaler. 

 

13.3.8 Tilgangsstyring  

 

I Extensor05 har man mange muligheter til å begrense og fordele hvilken tilgang de ulike brukerne 

skal ha, det inkluderer bl.a. pasientjournaler, men også de ansattes planleggere og virksomhetens 

regnskap. Pr i dag er Extensor05 det eneste EPJ-systemet hvor man kan sette tilgang helt ned på 

dokumentnivå. For mange større virksomheter vil tilgangsstyring være helt essensielt, og vi vil i det 

følgende beskrive hvordan man regulerer tilgangen i forhold til pasientjournaler. 

13.3.9 Administratorens mulighet til å regulere tilgang 

En systemadministrator har utvidete rettigheter, og vil være den som legger føringer for om og 

hvordan andre brukere kan regulere tilgangen til pasientjournaler. Dette gjøres hovedsakelig i 

modulen Brukerkontoer.  

 

I denne modulen (se også punkt 3.2) angir man tillatelser for den enkelte bruker. Av viktige momenter 

er det verdt å merke seg at en bruker kan gis tilgang til utvalgte moduler/funksjoner i systemet. Noen 

av disse er direkte knyttet til deler av pasientjournal. Brukeren kan også settes opp slik at tilgang til de 

journalelementer vedkommende oppretter kan begrenses. Tilgang kan settes til faste grupper som 

faggruppe og avdeling, men man kan også opprette egne brukergrupper.  

Man kan også her – under Dokumenttilgang – angi om brukeren selv skal ha tilgang til å endre 

dokumenttilgangen på de elementene han/hun oppretter. Hvis bruker ikke har denne tilgangen vil det 

være valget som er angitt under som står fastlåst som standard på alle dokumentene brukeren 

oppretter.  

Tilgang til vinduet «Brukerkontoer» er satt bare for Systemadministrator. Man kan i tillegg angi et 

eget passord for denne tilgangen. Passordet gjør at kun Systemadministratorer som skriver inn riktig 

passord får tilgang til Brukerkonto. 

 

13.3.9.1 Den enkelte brukers mulighet til å regulere tilgang 

Forfatteren av et journalelement kan bestemme hvorvidt andre ansatte eller faggrupper skal ha lese- 

tilgang til den enkelte oppføring, med den forutsetning at denne endringstillatelsen er gitt på 

brukerens brukerkonto:  

 

 

Skrive- og endretilgang på et lagret dokument er det kun forfatteren selv som har.  

Under ser man hvor man velger hvem som skal ha tilgangen på et journalnotat. Man vil kjenne igjen 

det samme valgvinduet i andre dokumenter også, f.eks sykmelding, røntgenhenvisning osv.         OBS! 

Husk å lagre dokumentet etterpå, for å gjøre tilgangen gjeldende. 
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13.3.9.2 Blålys- funksjonen 

Blålysfunksjon er en funksjon som gir øyeblikkelig lesetilgang til låste elementer. Denne er forbeholdt 

situasjoner hvor tilgang til låste journalelementer er nødvendig for pasientens liv og helse. For å kunne 

aktivere denne må man først aktivere funksjoner for journalansvarlig, oppe til høyre i journalbildet 

(figuren innringet på bildet under). 

 

Klikk så på «Blålys»-knappen. Man får da opp et vindu hvor man må angi årsak til at man må ha 

lesetilgang til de låste elementer. Som med all tilgang til lesing av journal, logges denne aktiviteten. 

Det vil være fullt mulig å ansvarliggjøres dersom denne funksjonen misbrukes. 

Journaltilgang via blålysfunksjonen er gyldig så lenge journalen til aktuell pasient vises (den slås av 

når man bytter pasient), eller til man tar bort blålysmodus ved å klikke på Blålysknappen igjen. 

13.3.9.3 Journalansvarlig 

I «Brukerkontoer» kan/bør man angi virksomhetens journalansvarlig.  

 

Denne er standard journalansvarlig for alle pasientjournaler. Bare én brukerkonto kan settes med 

dette ansvar. Virksomhetens journalansvarlig har tilgang til å sette en eller flere pasientspesifikk 

journalansvarlige. Dette gjøres i funksjoner for journalansvarlig (se forrige avsnitt). Både de(n) 

pasientspesifikke og virksomhetens journalansvarlige har rettigheter til å angi pasientspesifikke 

tillatelser. Dette tilgangsoppsettet overstyrer de øvrige (som er knyttet til behandler/forfatter), og er 

spesielt viktig og nyttig i de situasjoner hvor pasienten har bedt om at kun et lite/bestemt utvalg av 

virksomheten har tilgang til vedkommendes journal. 

Fra utvalgslisten kan de(n) pasientspesifikke journalansvarlige bestemme og endre innstillingene for 

hvem som skal ha tilgang til den enkelte pasients journal. Disse vil da være satt som standard på nye 

journaldokumenter, og kan ikke endres av dokumentforfatteren, selv om denne i «Brukerkontoer» er 

gitt tillatelse til å endre dokumenttilgang på sine dokumenter. 

For mer om tilgangsstyring, viser vi til følgende videoklipp på våre nettsider; 

www.extensor.no/video/journaltilgang.swf, og eget hefte om tilgangsstyring.  

 

13.3.9.4 Journaltilgang (besluttet tiltak) 

Lovgivningen legger stor vekt på at enhver tilgang til helseopplysninger skal ha et saklig begrunnet 

formål, jf. helseregisterloven § 11. Hovedregelen for å gi en person tilgang til opplysninger i en pasients 

journal, er at disse opplysningene er nødvendig for å gjennomføre tiltak (behandling). Tilgang til 

helseopplysninger skal kun gis i forbindelse med gjennomføringen av et Besluttet tiltak. 

I Extensor 05 aktiveres funksjonen «Besluttet tiltak» i «Administrator» under "Sikkerhet og 

tillatelser". Her angir "Journaltilgang" enten som "Kun ved besluttet tiltak" eller som "Regulær 

http://www.extensor.no/video/journaltilgang.swf
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tilgang". Innstillingen står som standard til "Regulær tilgang". Dersom virksomheten ønsker å følge 

forskriftens intensjon, bør denne settes til "Journaltilgang kun ved besluttet tiltak". 

Når «Besluttet tiltak» er aktivert, må brukeren angi årsak til innsyn i journalen dersom den aktuelle 

pasienten ikke står på venteliste, er i behandling eller har en avtale +- 3 mnd. fra datoen innsynet 

ønskes. Dersom den ansatte ønsker tilgang utenom en slik situasjon, vil man bli bedt om å begrunne 

formålet.  

13.3.9.5 2 ulike typer tilgangsstyring 

Fra versjon 1.20 finnes det to ulike typer tilgangsstyring, basert på enten Brukerkontoinnstillinger eller 

Serieinformasjon.  

Brukerkontoinnstillinger er identisk med eksisterende funksjonalitet, og er valgt som standard. 

Tilgangsstyring basert på Serieinformasjon vil i hovedsak basere seg på informasjon i feltet 

«Behandler» i seriebildet, men tar også høyde for hva som ligger i brukerkontooppsettet. 

Utgangspunktet er at kun de som står som «behandler» i serien får tilgang til å lese de notatene som er 

knyttet til den aktuelle serien. 

For å aktivere tilgangsstyring basert på serieinformasjon går man til «Administrator» og fanen 

«Sikkerhet og tillatelse». Her finner man følgende innstilling: 

 

 

NB: Man må restarte Extensor før endringene her trer i kraft. 

 

Tilgangsstyringen basert på Serieinformasjon fungerer på følgende måte: 

 

1. Det gjøres en sjekk på hvilke ansatte som er oppført i «Behandler» - feltet i serien til den aktuelle 

pasienten. Kun de behandlerne som er angitt dette feltet vil kunne lese journalnotatene som er knyttet 

opp til den aktuelle serien. 

 

2: Dersom den ansatte er ført opp i behandler-feltet i serien vil normal tilgangsstyring basert på 

dokumenttilgangen satt opp i brukerkontoen gjelde.  

 

Dette betyr i praksis at om man ønsker å kun benytte tilgangsstyring basert på serieinformasjon så må 

dokumenttilgangen til hver enkelt bruker i brukerkontoinnstillingene settes til «Alle har lesetilgang». 

Dette er gjort slik for at en ansatt skal ha mulighet til å begrense tilgangen til et gitt notat. Dersom det 

er gitt tillatelse til at den ansatte har muligheten til å begrense tilgangen til et enkelt notat vil dette 

fortsatt fungere, da normal tilgangsstyring trer i kraft så lenge den ansatte er tilknyttet serien i 

Behandlerfeltet.  

NB: Hvis man legger til en ny ansatt som behandler på en serie for at denne behandleren skal få 

tilgang til å lese dokumentene som er skrevet og tilknyttet denne serien, må den ansatte restarte 

Extensor før han/hun får tilgang til notatene/dokumentene 
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13.3.9.6 Sekretær- funksjonen 

Har man sekretær i virksomheten så kan denne gis utvidete rettigheter som gir mer flyt i sekretærens 

arbeidsoppgaver. 

For å definere at brukeren er sekretær må dette settes i Ansattes Personalia. Da markerer man først 

den ansatte, og så velger man fra nedtrekkslisten hvem den ansatte er sekretær for (bildet under). 

Her er Kari satt som sekretær for Fred Fysio. Har 

man flere behandlere så er det ikke så viktig 

hvilket navn man velger listen her; hvem man er 

sekretær for kan man endre på i programmet. 

Men det er viktig at man velger et navn i 

«Sekretær for»- feltet, for at sekretærfunksjonen 

skal aktiveres. 

OBS. For at behandlere skal vises i «sekretær 

for»-listen må disse ansatte være registrert med 

HPR/ID. Se kap 13.3.1. 

 

Når man har valgt behandler, må man lagre og logge ut/inn for at endringen skal tre i kraft. 

 

 

Når man logger inn som sekretær første gang får man opp et ekstra vindu ved innlogging: 

Ved å hake på «Husk dette til neste gang» slipper 

man å velge behandler hver gang man logger inn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter innlogging kan man se at man har sekretærfunksjon ved at det 

vises et eget «sekretær-ikon» oppe til venstre på topplinjen: 
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Klikker man på ikonet kan man se hvem man står som sekretær for, samt bytte til annen behandler. 

 

 

Sekretærens rettigheter 

Sekretæren har i praksis samme rettigheter i systemet som den hun er sekretær for. Dette gjelder først 

og fremst journaltilgang (lese- og skriverettigheter), og gjør bl.a. at sekretæren kan opprette 

dokumenter og blanketter på vegne av behandleren. Det gjør også at sekretæren har samme endre-

tilgang som behandleren, altså at sekretæren kan gjøre endringer på dokumenter som behandleren har 

opprettet (dette logges selvfølgelig på linje med andre endringer). 

For fysioterapihenvisninger er det litt spesielle rettigheter for sekretæren: 

- Sekretær kan endre henvisninger for alle behandlere, så lenge henvisningen er opprettet 

samme døgn  

- Sekretær kan slette henvisninger som er opprettet av den man er sekretær for, så lenge 

henvisningen er opprettet samme døgn  

- Sekretær kan ikke slette henvisninger til andre behandlere enn den man er sekretær for, 

uansett døgn 

 

13.3.10  Oppsett og Administrator 

 

Både «Oppsett» og «Administrator» finer du under «Systemadm.».  

I Oppsett finner du innstilling for den enkelte bruker som er logget inn. Dette er 

innstilling som kun gjelder for den enkelte bruker. I «Administrator» lagres 

innstillinger som gjelder for hele virksomheten.  

Det er bare du som har avkrysset «Systemadministrator» som har tilgang til 

«Administrator». Alle brukere har tilgang til «Oppsett» 

 

Hver enkelt bruker har tilgang til sitt oppsett. Administratorer har i tillegg tilgang til andres Oppsett. 

Denne tilgangen vises opp til venstre i «Oppsett». Ved å klikke på dette ikonet , får du opp et nytt 

vindu der du kan velge hvilken bruker du vil se oppsettet til: 

 

 

 

 

 

 

Vi anbefaler superbrukerne å se over de ulike mulighetene som fins i Systemadministrasjon og 

Oppsett.  
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13.3.10.1 Utdrag av innstillinger i «Oppsett»:  

• Elektroniske meldinger: Innstillinger for EDI.  

• Generelt:  
o Dobbeltklikk på pasient i utvalg åpner journal. 
o Gjør to pasienter om til én: Nødvendig ved dobbeltregistreringer. Følg veiviser.  
o Om mulig la informasjon bla i takt med valgt pasient . 
o Redigere forkortelser: Legg inn egendefinerte forkortelser. For eksempel Pas = Pasient.  

• Oppstart og avslutning:  
o Info om dagen i dag vises ved oppstart 

• Integrasjoner: innstillinger for integrerte apparater.  

• PosPay Integrasjon: Innstillinger for integrert betalingsterminal.  

• Regnskap:  
o Oppsett for kvitteringsskriver: Innstillinger for integrert kvitteringsskriver.  

13.3.10.1.1 Innstillinger for NPR-rapportering 

For de av våre kunder som rapporterer til NPR. 

Registrering av informasjon som skal rapporteres til NPR gjøres normalt basert på rombooking. Vi har 

imidlertid noen kunder som ikke benytter modulen for rombooking, men likevel har behov for å 

rapportere oppholdene til NPR.  

 

Dersom dette er tilfelle, må 

følgende innstilling settes under 

Administrator-oppsett: 

 

"NPR-rapport av opphold 

baseres på": Rom-booking eller 

Bekreftet ankomst/avreise. 

 

I tillegg kan man også definere om et opphold som standard skal rapporteres til NPR eller ikke. Denne 

innstillingen finnes også under «Generelt» fanen: 

 

 

13.3.10.1.2 Action-script (automatiske hendelser) 

Noen virksomheter har behov for at enkelte handlinger som i utgangspunktet er manuelle, skal skje 

automatisk. Dette løses i Extensor 05 ved hjelp av «Action-script». Skriptene beskriver på 

programmeringsspråk hvilke kriterier som skal være til stedet for når noe skal skje, og hva som skal 

skje.  

Eksempler på script kan være å flytte alle pasienter fra "i behandling" til ferdigbehandlet når de endrer 

"kategori 1" fra en verdi til en annen. 
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13.4 Systemadministrator - Administrere bruken 
For at brukerne skal oppleve god «flyt» i Extensor 05, bør man se over hver enkelt brukers 

innstillinger og oppsett. I dette avsnittet vil vi systematisk gå igjennom de viktigste innstillingene og 

mulighetene som en superbruker kan ha nytte av å kunne. 

13.4.1 Generelle innstillinger 

13.4.1.1 Oppsett for mest brukt 

 

Oppsett for «mest brukt», definer brukerens mest brukte funksjoner.  Dette kan variere fra 

yrkesgruppe til yrkesgruppe. For eksempel kan en fysioterapeut har behov for tilgang til Journalen, 

mens en som jobber i resepsjonen heller vil ha tilgang til Innkallingsmodulen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4.1.2 Vis oppgavelinje  

«Vis oppgavelinje» gjør det lett å se hvilke funksjoner og vinduer som er åpne samtidig, og du kan 

raskt bytte mellom dem. Oppgavelinjen vises nederst i Extensor vinduet når du har åpnet flere enn en 

funksjon. Den funksjonen som du er inne i for øyeblikket er markert med en oransje farge. 

 

For å skru oppgave linje av eller på, gå til Vis → «Vis oppgavelinje», eller trykk F11 på tastaturet.  
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13.4.1.3 Definere navn på “Pasient/klient» 

I Extensor er som standard enkeltkundene kalt pasienter. Dette har man imidlertid muligheten til å 

endre på. 

I “Administrator» finner man en innstilling som lar deg selv definere hva man skal kalle “pasienter». 

 

 

 

 

Et resultat av dette er at “Pasientadm.», nå heter “Ansattadm.», og “pasientutvalget» heter nå 

“ansattutvalg». 

 

13.4.2 Personalia 

13.4.2.1 Kategorier 

Kategorier i personalia finnes i skillearket «Generelt», og benyttes for å gruppere pasienter. Dette er 

nyttig blant annet fordi:  

• Pasientutvalget kan sorteres etter kategori.  

• «Innkalling» har funksjon for å sende meldinger til pasienter sortert etter kategori 

• Man kan ta ut statistikk basert på kategoriene.  

I skillearket «Generelt» fins det fire kategori- felter, hvorav tre er tekstbasert, og én tilknyttet flagg.  

De to øverste tekstfeltene er én-valgsfelt, dvs. at 

man kun kan velge ett svar alternativ, mens det 

tredje har støtte for flere valg.   

Flagg kan brukes dersom man ønsker å kategorisere noen litt mer diskret, med fargekoder som 

defineres internt.  

Merk: Virksomheten som helhet burde være forent om hvilke kategorier som benyttes. 

 

13.4.2.1.1  Administrere kategorier: 

 

I Generelt:  

Trykk på administrer- knappen: , deretter  for å endre 

verdier.  

Skriv inn ønskede verdier, pass på at de er haket av, og trykk lagre.  

De avkryssede verdiene er synlige i nedtrekksmenyen etter du har 

lagt de til. 

av vinduet som vist her:   
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13.4.3 Journal 

13.4.3.1 Sammendrag  

I sammendraget listes alle journalelementene opp kronologisk. Vær obs på de mange mulighetene for 

å sortere og filtrere visningen i sammendraget.  

13.4.3.1.1 Snarveier 

 

Under oversikten over journalelementene finner vi «Snarveier».  

 

 

Her settes snarveier til ofte brukte 

journalelementer.  

Spesielt maler, brev, dokumenter og 

blanketter blir lettere tilgjengelig herfra, 

men man kan også sette snarveier for 

eksempel til registrering av prøvesvar 

 

 

 

 

For å legge til eller fjerne snarveier, klikk på tannhjulene (rød sirkel), og 

kryss av ønskede snarveier (bilde til høyre). 

 

13.4.3.2 Notater - tilgangsstyring 

I Journalen kan man begrense lesetilgangen til enkelte journalnotater. Dette gjøres øverst til høyre i 

notat vinduet. 

 

Her krysser man av for hvem lesetilgangen skal begrenses til. 

Det er viktig å være bevist i forhold til dette valget. Gir man 

brukerne mulighet til selv å begrense tilgangen til journalnotater, 

kan man havne i en situasjon der man har notater som burde være 

tilgjengelige for alle, som en enkelt bruker har lagt en begrenset 

tilgang på. 

 

Se også kapittel 13.3.8 og 13.3.9 om tilgangsstyring 

13.4.3.3 Notater - Blålys 

Skulle man i et nødstilfelle ha behov for å ha tilgang til et notat man ikke har tilgang til bruker man 

blålysfunksjonen. Som superbruker kan det være viktig å vite at all bruk av denne loggføres. Loggen 

finner man i «Administrator», under «logger» 
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Blålysfunksjon er forbeholdt situasjoner hvor tilgang til låste journalelementer er nødvendig for 

pasientens liv og helse. 

 

13.4.3.4 Maler 

 

Ved å bruke journalmaler kan man gjøre journføringen både effektiv og utfyllende. I det følgende 

beskrives hvordan man oppretter og bruker maler. 

 

Merk: For å kunne opprette nye maler og endre på eksisterende maler 

kreves at din brukerkonto er gitt tilgang til “Malredigering» i Brukerkonto-

oppsettet. Er du systemadministrator kan du ordne dette selv, hvis ikke kan 

tilgangen gis av en med administrator med tilgang til «Brukerkontoer». 

 

Nederst i notatfeltet finner du knappen «valgt mal».  

 

Trykker man på denne knappen får man til høyre opp en 

oversikt over mappestrukturen som du selv kan bygge opp av egne 

maler. 

For å opprette en ny mal skriver du malens navn i feltet «mal» og navnet 

på mappen du ønsker at malen skal ligge i, i «kategori» feltet. 

Når feltene er fylt ut, trykker du på knappen “Ny/endre». 

Du får da opp en tekstbehandler der du kan lage dine egne maler. 

 

 

 

 

Her kan man bruke såkalte 

«flettefelt» for å gjøre 

journalskrivingen så effektiv 

som mulig. Et flettefelt er et 

autofelt som henter 

informasjon fra et annet sted i 

systemet.  

For eksempel henter flettefeltet 

«Dato», dagens dato. Uansett 

hvilken dag notatet som inneholder flettefeltet «dato» brukes, hentes dagens dato.  
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Viktige flettefelt kan være: 

 

• Dato – Henter den aktuelle dags dato 

• Behandler – Henter navnet på den behandleren som er logget inn.  

• Behandlers stilling – Henter den behandleren som er logget inn sin stilling 

• Pasient etternavn fornavn (eller omvendt) – Henter navnet på den pasienten som det skrives 

journal for. 

• Notat>> - Dette flettefeltet benyttes for å flette inn andre notater som er basert på én og 

samme mal. Malen velges fra en utvalgsliste over tilgjengelige maler, når du trykker [Sett inn]. 

For at en mal skal vises i denne utvalgslisten, må den være benyttet og lagret som notat minst 

1 gang i Extensor.  

• Lab.prøveresultat>> - Brukes for å «linke» prøveresultater direkte inn i for eksempel en 

epikrise 

 

Det anbefales at superbrukere for helse setter seg inn i hvilke flettefelt som finnes. Dette kan som sagt 

lette journalføringen betraktelig.  

 

For å bruke en mal kan man åpne denne på 2 ulike måter: 

1. Via «Valgt mal»-knappen -> Finn ønsket mal og dobbeltklikk på denne 

2. Via Snarveier. Alle maler kan legges som snarvei. Se kap .  

 

13.4.3.5 Brev/dok./blanketter 

 

Det naturlige er å bruke «Notatskillearket» og malene der til internt bruk og daglig journalføring.  

For håndtering av utgående eller innkommende dokumenter kan det være nyttig å bruke 

Brev/dok./blanketter. Her finner man også standardiserte blanketter som for eksempel «Henvisning 

til spesialist» eller “Røntgenhenvising».  

13.4.3.5.1 Dokumentmaler 

For å opprette dokumentmaler klikker man på ikonet:  på verktøylinjen øverst i vinduet.  

 

 

Man får da opp følgende vinduet vil venstre. 

 

Her klikker du på ikonet «maler» (markert 

med rød sirkel). Vinduet vil da forandre seg 

litt, og du vil få muligheten til å opprette nye 

maler. 
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Her fyller du inn: 

Kategori: Mappe navnet dokumentet 

vil ligge i, i hovedvinduet til 

«Brev/Dok./Blanketter» 

Fagområde: Valgfritt 

Navn: Navnet på dokumentet 

Kommentar: Valgfritt 

Når alt er fylt inn klikker du 

«opprett». 

 

Vinduet der du lager selve malen er praktisk talt likt som når du lager notat mal (se kap 13.4.3.4) 

Tips:Haker man på i feltet «Velg mottaker ved åpning», vil man (når man senere skal bruke den 

ferdige malen) få opp Kontakter-vinduet slik at man kan velge mottaker i dette. Dette er praktisk hvis 

man i dokumentmalen har brukt flettefeltet «Mottaker»; da blir dette automatisk fylt ut. 

For å redigere en dokumentmal: 

1. Markér ønsket mal og trykker Rediger. Husk å lagre endringer. 

For å eksportere en dokumentmal: 

1. Høyreklikk på en dokumentmal, og trykk Eksportér  

2. Velg ønsket plassering, og lagre malen (f.eks på en 

minnebrikke) 

 

For å importere en dokumentmal: 

1. Klikk på Importer-knappen 

2. Finn ønsket mal-fil (f.eks på minnebrikke) og hent denne inn. 

3. Dokumentmalen vil nå vises under Dokumenter. Den kan også gjøres tilgjengelig via Snarveier i 

Sammendrag. 

 

13.4.4 Laboratoriet 

Laboratoriemodulen i Extensor 05 har som funksjon å rekvirere og registrere prøver for den enkelte 

ansatte i en bedrift, samt administrere lab. prøver for flere ansatte av gangen.  

Det er ofte ulike faggrupper som utfører de ulike delene av administrasjon av lab. prøver. For eksempel 

er det ofte legen som rekvirerer prøvene, både eksterne og interne. Registrering av resultat er det ofte 

lab. personalet eller helsesekretærer som gjør. Videre er det i første rekke lab. personalet som har nytte 

av å holde oversikt over rekvirerte prøver, mens legen skal ha oversikt over prøveresultatene. Dette 

kapitlet beskriver forløpet fra en lab prøvetakning til lesing av resultat – uavhengig av modul og hvem 

som utfører oppgaven 

Laboratoriefunksjonen er delt i to funksjoner. Den delen vi skal ha fokus på her 

gjelder den enkelte ansatte, og finnes under Pasientadm.->Journal->Laboratorie. 

Den andre delen er en egen funksjon under Pasientadm.->Laboratorie hvor man 

administrerer prøver for flere pasienter.  
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13.4.4.1 Administrere prøver 

Før man går i gang med å rekvirere og registrere prøver, må virksomheten må først definere og 

legge inn hvilke prøver som tas internt, og hvilke som skal rekvireres eksternt. Dette gjøres i 

«Administrere prøver».  

 

Her definer du først hvilke kategorier som skal være 

tilgjengelige når du legger inn prøver. Enten kan være enten 

interne eller eksterne kategorier. 

Du velger om kategorien hører inn under «Klinisk kjemi», 

«Mikrobiologi» eller «Immunbiologi, og skriver inn navet på 

kategorien. 

Når det er gjort klikker du på lagre ikonet, og evt. «Ny» for å 

legge til flere kategorier. 

 

 

 

 

Deretter er det klart for å legge inn nye prøver i de opprettede kategoriene: 

 

Her velger du også «intern» eller «ekstern». 

Deretter type prøve: klinisk kjemi, mikrobiologi, 

immunologi eller andre. 

«Kategori» benyttes dersom man har svært mange prøver, 

og det er behov for å kategorisere prøvene ytterligere.  

Skriv inn prøvens navn i den hvite linjen, eller klikk 

knappen «Prøve/måling» for å velge fra en liste. Benevning 

kommer da automatisk opp.  

Referanseområde skiller mellom menn, kvinner og barn. 

Skill verdiene med semikolon (;), og benytt tegnene >, <, = 

for å angi større enn, mindre enn og er lik.  
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13.4.5 FEST-registeret 

 

Extensor FESTOppdatering 

 
Grensesnitt ved manuell oppdatering 

 
Grensesnitt ved automatisk oppdatering 

 

Extensor FESTOppdatering er et lite program for oppdatering av legemiddelregisteret i Extensor. 

Dette har  følgende bruksområder: 

a) Det kan laste ned legemiddelinformasjon fra legemiddelverket fra en Webservice på innsiden 

av Norsk Helsenett, og legge direkte inn i Extensor. Dersom det ikke får tilgang til 

Webservicen, forsøker programmet automatisk det som står i b). 

b) Det kan laste ned legemiddelinformasjon fra en zipfil vi legger ut på 

www.extensor.no/codes/fest.zip og legge informasjonen direkte inn i Extensor 

c) Det kan laste ned legemiddelinformasjon fra en zipfil vi legger ut på 

www.extensor.no/codes/fest.zip og legge filen på en ønsket plass. For å oppnå dette, legges 

følgende parameter til kjørekommandoen:  /Copy={Filbane}. Eksempelvis: 

C:\Programfiler\Extensor\Extensor.FESTOppdatering.exe /Copy=E:\Fellesområde\fest.zip 

d) Det kan hente legemiddelinformasjonen fra en fil på en angitt plassering og legge 

informasjonen inn i Extensor. For å oppnå dette, legges følgende parameter til 

kjørekommandoen: {Filbane}. Eksempelvis: 

C:\Programfiler\Extensor\Extensor.FESTOppdatering.exe E:\Fellesområde\fest.zip 

e) Den kan settes opp til å kjøre a)/b) uten behov for handlinger fra bruker. Programmet starter, 

kjører, og lukker automatisk. For å oppnå dette legges følgende parameter til 

kjørekommandoen: O (altså bokstaven "O"). Eksempelvis: 

C:\Programfiler\Extensor\Extensor.FESTOppdatering.exe O 

f) Dersom man benytter Windows Oppgaveplanlegging. Kan de foregående oppgavene kjøres 

automatisk (på et ønsket tidspunkt og intervall). 

Ved å kombinere c), d) og f) vil man kunne sette opp løsningen slik at den flytter informasjon fra en 

åpen til en sikker sone. Dette krever to installasjoner av Extensor FESTOppdatering; En på åpen sone 

for å kjøre c). Den må plassere filen slik at den kan plukkes opp av d). En installasjon legges i sikker 

sone, og settes opp som d). 

Følgende filer er nødvendige for å kjøre Extensor FESTOppdatering (alle plassert i samme mappe): 

• Extensor.FESTOppdatering.exe 

• Extensor.AppSettings.dll 

• Extensor.Data.dll 

• Extensor.Zip.dll 

• Interop.IDX_ENCRYPT2Lib.dll 
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13.4.6 Planlegger 

13.4.6.1 Innstillinger for planlegger 

Innstillinger for planlegger gjelder for planleggeren til den som er logget inn, eller den man er sekretær 

for. Knappen fins til høyre på verktøylinjen til planleggeren: 

  

 

 

 

  

Innstilling av planleggerens lengde, 

farge og inndeling 

Standard valgmuligheter for den 

enkelte bruker. Viktig for 

superbrukere å være klar over. 

Andre brukeres (skrive-)tilgang til 

din planlegger. 



Opplæringshefte Extensor 05 Helse 

 

Side 164 av 170 

13.4.6.2 Aktiviteter  

Aktiviteter som settes i Planlegger er nyttig, både som visuell informasjon om en avtale, og ift. 

timeregistrering. Det visuelle aspektet tas hånd om ved å knytte farger til kategoriene.  

Det er kun mulig å ha én aktivitet per avtale.   

 

Aktiviteter i planleggeren er nært knyttet mot 

timeregistreringen i Bedriftsjournalen. Hvis 

man oppretter en time i planleggeren og 

setter aktivitet til for eksempel “HMS-kurs», 

vil aktiviteten i Bedriftsjournalen automatisk 

få “HMS-kurs» som “Aktivitet». 

Dette sparer de ansatte i 

bedriftshelsetjenesten for ekstra tidsbruk i 

forhold til registrering av aktivitetene. 

 

Virksomheten som helhet burde være forent 

om hvilke aktivitet som benyttes. 

 

 

For å lage en ny aktivitet, åpnes «Innstillinger for planlegger». Deretter velges skillearket 

«Aktiviteter».  

 

 

Skriv inn aktivitetens navn, velg farge, og trykk lagre.  
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13.4.6.2.1  Tilknyttede konsultasjoner: 

I tillegg til bedriftsaktivitetene som legges inn i planleggeren som kalenderoppføringer, kan man legge 

inn enkelttimer for en bestemt ansatt hos for eksempel en lege hos den aktuelle bedriftshelsetjenesten. 

For at disse timene skal telles med i “Periodisk plan», må aktiviteten de merkes med ha avkrysset 

“Valgte aktivitet knyttes til ansatt hos bedrift».  

 

 

Disse timene vil vises på en linje nederst i den periodiske planen på denne måten: 

 

13.4.6.2.2 Velge en aktivitet 

 

For å velge type aktivitet, kan man velge fra listen under «D» i regningskortet. 

 
 

En annen måte å gjøre det på er å åpne avtalen ved å dobbeltklikke på den i planleggeren, og velge 

aktivitet fra nedtrekkslisten der. 
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13.4.7 Registrer kontantsalg 

13.4.7.1 Produkter 

«Produkter» kan sammenlignes med kasseapparatet i Extensor 05. Her er det hensiktsmessig å 

registrere produkter og alle momspliktige varer. Tilgang til produkter fås fra «Registrer kontantsalg» i 

Skrankefunksjoner.  

 

 

 

 

 

Man kan også legge produktsalg til en konsultasjon for 

for eksempel dagpasienter. Dette gjøres ved å klikke på 

«Klikk for å legge til» i regningskortet (se bilde). 

 

 

 

 

For å registrere, endre eller slette et produkt klikker man «Ny/endre». 

 

 

Art.nr., Art.navn, Kategori, samt pris må som et minimum være fylt 

ut.  

Ved å skrive inn utsalgsprisen i linja Pris (x/mva), og deretter 

dobbeltklikke på «Pris (x/mva)», regnes automatisk utsalgsprisen 

uten moms.  

 

 

 

Hver kategori tilsvarer ett skilleark.  
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Høyreklikk i rutenettet, og klikk «Konfigurer»:  

 

Velg ønsket produkt fra listen.  

Når produkt skal registreres for salg, velges det enten fra oversikten eller fra knapp i rutenett.  

 

13.4.8 Administrere regnskapsenheter 

Før man tar i bruk Extensor 05, må man klargjøre regnskapet. Dette gjøres i enhetsadministrasjon, 

samt Oppsett og Administrator.  

«Administrer enheter» finner du i Regnskapet:  

 

Det fins en administrasjonsenhet for hvert regnskap. Velg derfor først hvilken regnskapsenhet som 

skal administreres. Man kan administrere regnskap man har tilgang til. 

I «Administrere regnskapsenheter» gjør man følgende:  

• Angi tilgang til et regnskap. Kryss av brukere som skal ha tilgang.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Angi fakturainformasjon: Gjøres i 
«Generelt» og «Fakturaheading».  
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• Angi kontonummer: Gjøres i «Fakturaheading».  

• Angi standard forslag til fritekst på faktura: Gjøres i «Fritekst», hentes deretter i nedre del av 
«Fakturaoversikt» før utskrift av faktura.  

• Angi tilkobling til integrert betalingsterminal: Gjøres i «Bet.terminal».  
 

• Hvilket fakturanummer (utgående bilag) skal man starte på? Hvilket bilagsnummer er første 

kontantbilag og første innkommende bilag? 

 

 

 

13.5.1 Teknisk om kommunesammenslåingen 01.01.2020 

Løsningen er basert på at postnr i pasientens adresse nå styrer kommune- og fylkestilhørighet. Det 

innebærer at det i Personalia-bildet kan legges inn postnr og -sted, og deretter vises riktig kommune 

og fylke. Dersom det er kun ett NAV-kontor i kommunen, vil dette også vises. Ved lagring oppdateres 

tabellen Pasientinformasjon 

For noe informasjon er det opprettet nye grunnlagstabeller med dato-angivelse for gyldighet: 

 

På disse tabellene er det så bygd database-views som heter det samme som tabellene het før, dvs at 

oppslag (spørring mot disse) gjøres på samme måte som før for Bydeler, Fylker, Kommuner og 

PostnrSted. Disse henter ut gyldig informasjon basert på dato-angivelse i grunnlagstabellene. 
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Det er også lagd database-views som skal gjøre rapportering lettere når man må ta hensyn til 

datoperider fr gyldighet på kommuner og fylker: 

 

 

13.5.1.1 Implementasjon av kommunesammenslåingen 

Innholdseksempel i grunnlagstabellen c_PostnrSted: 

 

Innholdseksempel i datojustert view PostnrSted (viser gyldig informasjon pr. dags dato, i dette tilfellet 

08.01.2020): 
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Definisjonen av viewet(nytt i 1.32) PostnrSted (datotesten omfatter mulighet for å sette en 

testparameter i tabellen QueryDate, denne er kun for test og brukes ikke i produksjon). 

CREATE VIEW [dbo].[PostnrSted] AS 
( 
select regid, postnr, sted, 1 as valgt, NEWID() AS GUID, kommunenr, kommune, bydelnr 
as bydelid from c_PostnrSted WHERE 
(ValidFrom IS NULL OR ISNULL((SELECT TOP 1 QueryDate FROM c_Parameters), GETDATE()) >= 
ValidFrom) AND (ISNULL((SELECT TOP 1 QueryDate FROM c_Parameters), GETDATE()) <= 
ValidTo OR ValidTo IS NULL) 
) 
 
 

13.5.1.2 Betydning for rapporter, f.eks NPR 

NPR-koder er nå også styrt med datogyldighet og fungerer automatisk basert på tilrettelagte views. 

 

13.5.1.3 Oppdatering av pasientinformasjon når 1.32 installeres. 

Tabellen Pasientinformasjon inneholder postnr. Pr. 01.01.2020 er en del postnr byttet ut med andre 

postnr, og ved første oppdatering etter årsskiftet blir denne oppdateringen gjort i tabellen 

Pasientinformasjon. For databaser med mange pasienter (flere titusen stk), vil denne utskiftingen ta 

litt tid. 


