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Dette versjonsbrevet tilhører versjon 1.30. Dette er en mindre versjonsoppgradering enn 
forrige versjon (1.29). Den største endringen i denne versjonen er ny funksjonalitet i 
regnskapsmodulen i forhold til kasseavstemming. Dette har medført av avstemmings-
funksjonen er helt bygd om, for å ivareta de nye lovpålagte kravene. 

 

Ellers i versjonen kan man nevne følgende: 

• Forbedringer angående den nye tekst-editoren og maler i journal 

• Fikset feil i kopiering av gruppeavtale 

• Fikset feil i kopiering av person/bedriftsavtale 

 

I versjon 1.30 har vi også tatt i bruk en ny utgave av .Net Framework: 4.7.2. 
Denne må installeres på klienter/servere, og kan lastes ned herfra: 

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework-runtime 

 

Viktig: Dette medfører at Extensor 05 ikke lenger kan kjøres på Windows 8.0. 

For mer informasjon, se vår hjemmeside: http://extensor.no/produkter/om-extensor-05/#4 

 

I det følgende beskrives mer inngående detaljer om hva som er nytt. Ønsker dere mer 
utfyllende informasjon om endringene så er det bare å ta kontakt med oss i Extensor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework-runtime
http://extensor.no/produkter/om-extensor-05/#4


Bedriftsjournal 
 
Fikset feil i datauthenting fra Spørreundersøkelser (EXT51371)  
Når man tok ut rapport basert på spørreundersøkelser kunne man oppleve at rapporten viste 
data fra et mindre antall enn det som faktisk var registrert. Dette skyldtes at den nye 
modulen ikke var 100% kompatibel med diverse eldre data. Dette er nå fikset, slik at 
rapporten henter ut data på korrekt antall ansatte. 

 

Kobling mot kontrakt (EXT53060)  
For personavtaler med flere arbeidsgivere er det mulig å velge hvilken arbeidsgiver en avtalen 
skal kobles opp mot. Ved bytte av valgt arbeidsgiver fulgte ikke kontraktskoblingen i 
aktiviteten med tidligere, slik at aktiviteten kunne stå koblet mot feil kontrakt. Dette er nå 
fikset. Ved bytte av arbeidsgiver blankes nå kontraktfeltet ut, og ved lagring kobles aktiviteten 
mot valgt bedrifts kontrakt (hvis det er en aktiv kontrakt).  

 

Fikset feil i visning på kontrakt (EXT51752)  
I «Tre-visning» var det en feil som gjorde at kontraktselementenes enhet ble oppgitt til pr 
time selv om riktig enhet var pr stk eller pr kr. Dette er nå fikset.  

 

 

Forbedringer ved sammenslåing av bedrifter (EXT46745)  
Det er gjort endringer som sikrer at både notater og aktiviteter blir med over til den bedriften 
som består. 

 

Generelt  
 
Alfabetisk sortering med kortform i bedriftsutvalg (EXT51329)  
Med kortform aktivert sorterte ikke bedriftsutvalget korrekt på undernivåer. Dette er nå 
fikset. 

 

HELFO 
 
Rettighetsvurdering ved FBV (EXT52015)  
Fra og med 1.januar 2019 er det obligatorisk for Fritt Behandlingsvalg (FBV) å oppgi hvem 
som har rettighetsvurdert pasienten, og når rettighetsvurderingen er gjort. Kravet er for så 
vidt ikke nytt, men det er nytt at informasjonen om rettighetsvurderingen skal 
innrapporteres sammen med krav om refusjon.  

For å ivareta dette i Extensor har vi lagt til nye felter i Personalia/Serier: 



 

 

 

Journal  
 
Fikset feil i maler (EXT51644/EXT51821/EXT51677)  
Det er gjort en del justeringer for å få den nye tekstbehandleren til å fungere bedre i maler. I 
forrige versjon kunne det bli problemer hvis en notatmal ikke inneholdt noen flettefelt. Det er 
også gjort endringer for å få funksjonen «Sett inn kommentar» til å fungere igjen (denne 
fungerte ikke i 1.29), samt endringer for å sikre at innflettet informasjon kommer inn på 
riktig sted. 

 

Linjeskift-innstilling på sql-flettefelt i maler (EXT52085)  
Det er nå laget en innstilling i Systemadm hvor man kan bestemme om man vil ha linjeskift 
etter sql-flettefelt i journalmaler: 

 

 

 

Dette vil i noen tilfeller være nyttig å sette til JA (eller NEI) hvis man f.eks har sql-flettefelt 
midt i setninger i maler, alt etter hvordan man ønsker at notatet skal se ut. 

 

 

 

 



NPR  
 
Bedre håndtering av store NPR-filer (EXT53204)  
Når man skal lage NPR-melding for et helt år kan det bli relativt store mengde data. I 
tidligere versjoner kunne filen bli så stor at prosessen med å sammenstille data feilet og filen 
kom ut uten innhold. Dette er nå endret slik at fil-genereringen fungerer slik den skal, også 
på veldig store filer. 

Personalia 
 
Økt antall tegn i personalia-felter (EXT51499)  
En del felter i Personalia/Generelt hadde plass til et nokså begrenset antall tegn. Overskred 
man dette fikk man en lett kryptisk feilmelding. Vi har nå utvidet tegn-begrensningen og 
tilpasset feltene slik at man ikke får skrevet inn mer enn det er plass til.  

 

Søke på «Ekstra ID» (EXT51330)  
Det er nå mulig å søke på «Ekstra ID» fra Personalia/Generelt, når man skal søke opp 
pasienter:  

 

 

Planlegger 
 
Kombinasjon av POLK-takster (EXT51288)  
Siden det ikke er tillatt å rapportere flere 201-takster på samme pasient samme dag var det 
lagt inn sperre for dette. Imidlertid ble det også umulig å kombinere 201-takster med andre 
POLK-takster eller egendefinerte takster. Dette er nå fikset. 
 

Feil ved kopiering av avtale (EXT51747)  
I forrige versjon (1.29) var det en feil som gjorde at Type og Aktivitet ikke ble med ved 
kopiering av avtale (person eller bedrift) i planlegger. Den kopierte avtalen vistes heller ikke i 
Bedriftjournal/Aktiviteter. Dette er nå fikset.  
 
 

Kopiering av gruppeavtaler (EXT51868)  
Ved kopiering av gruppeavtaler (høyreklikk på avtale -> kopier -> lim inn) ble ikke alle 
gruppedeltakerne med på den nye avtalen. Det kom av at vi hadde fjernet en kolonne i 
databasen som var helt unødvendig. Så viste det seg at den ikke var helt unødvendig likevel. 
Den er nå tilbake, og gruppedeltakerne blir nå med ved kopiering. 



 
 

Mindre justering i Detaljer-feltet i Planlegger (EXT51861)  
I forrige versjon var det ikke mulig å se hele teksten i Detaljer (D)-feltet i planlegger, hvis 
man hadde mye tekst der. Dette fordi den vertikale scroll-baren ikke vistes. Dette er nå fikset. 
 
 

Regnskap 
 
Ny funksjonalitet i Avstemming (EXT51808)  
For å ivareta ny kassalov er det gjort omfattende endringer i avstemmingen. Egen 
brukermanual er laget til dette. Man finner den på våre nettsider, under Enkelttema.  
Dette innebærer også en del mindre endringer, bl.a. at man får opp teksten «*KOPI*» når 
man skriver ut kopi av kvitteringer, samt at det står antall kopier som er skrevet ut. 

 
 
Fikset feil ved eksport av kreditnota (EXT51953)  
Ved eksport av fakturaer til UniMicro ble kreditnotaer registrert som egne fakturaer. Dette er 
fikset.  

 
 

http://extensor.no/support/opplaering/#3

