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Dette versjonsbrevet tilhører versjon 1.31. Dette skulle egentlig vært en mindre 
versjonsoppgradering, men ble til slutt en versjon med over 120 unike endringer.  

 

Her er noen av endringene:  

• Fikset feil ved generering av veldig store NPR-filer 

• Massefakturering fra Oppfølging-modulen 

• Mulighet for å søke opp personer via Folkeregisteret 

 

 

Videre i dette dokumentet beskrives mer utfyllende hva som er nytt eller endret. Ønsker dere 
ytterligere informasjon om endringene så er det bare å ta kontakt med oss i Extensor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bedriftjournal 
 
Feil ansvarlig på aktivitet (EXT55499)  
Hvis man satte opp samme aktivitet på flere behandlere – ved å bruke «Angi hvilke ansatte 
avtalen også gjelder for» - kunne man oppleve at feil behandlernavn sto som ansvarlig på 
opprinnelig aktivitet (i aktivitetsoversikten i Bedriftjournal og Oppfølging). Dette er nå fikset. 

 

 

Spørreundersøkelser: Tilgang til admin-vinduet (EXT55787)  
Tidligere fikk man ikke opp Admin-vinduet til Spørreundersøkelser når denne modulen ble 
aktivert. Dette er nå fikset. 

 

Spørreundersøkelser: Endret layout (EXT57335)  
Vi har gjort noen mindre layoutmessige endringer i rapporten som genereres fra 
Spørreundersøkelser-modulen  i Bedriftsjournal. 

 

Spørreundersøkelser: Fikset feil (EXT57385)  
Vi har fikset en feil som gjorde at man kunne at man kunne få en feilmelding når man skulle 
lage nytt spørsmål i oppsettet. 

 

Planlagt tid endrer seg (EXT57289)  
Vi har gjort tiltak for å forhindre at «planlagt tid» kunne endre seg uten at dette var initiert 

av bruker. Dette kunne relateres til to faktorer: 

1. Dersom man endret varighet på en avtale så endret systemet bare på 

planlagt aktivitet #1, selv om det var flere aktiviteter tilknyttet avtalen. 

Det er nå gjort endringer som gjør at systemet justerer planlagt tid for alle 

aktivitetene på avtalen, slik at summen blir like lang som avtalen 

 

2. Hvis man opprettet aktivitet ut fra kontraktsmodulen med 

kontraktselement av enhet stk, så kunne den komme inn som enhet tmr i 

selv om det sto riktig i aktivitetsvinduet. Dette førte til at samlet tid ble feil, 

siden bare aktiviteter med tmr skulle tas med.  

Dette er nå fikset. 

Det er også nå lagt inn logging på aktiviteter i Logg-fanten i Planlegger, slik at endringer på 
varighet på avtale via aktivitetsvinduet nå blir logget. 

 

 

Fakturabeløp ved flere aktive kontrakter (EXT54336)  
Hvis en ansatt har både hoved- og bi-arbeidsgiver, og begge bedriftene har aktive kontrakter 
med like kontraktselementer men ulike priser, kunne man i gitte tilfeller ende opp med 
prisen fra kontrakt A på en aktivitet som tilhørte kontrakt B. Det er nå lagt inn ekstra 
hindringer for å unngå at dette skjer. 



Diverse 
 
Ny utgave av CompanyUtils (EXT54408)  
Det er gjort betydelige forbedringer i tilleggsprogrammet CompanyUtils som brukes for å slå 
sammen eller omgjøre bedrifter og avdelinger. Man kan nå velge flere 
avdelinger/datterbedrifter for å konvertere disse, og sortering av datterbedriftene er nå også 
alfabetisk.  

 

Oppdatering av sistoppdatert-kolonnen i databasen (EXT55131)  
SistOppdatert-kolonnen i Pasientinformasjon-tabellen blir nå oppdatert med tidspunkt for 
endringer som f.eks sletting av pasient. Det medfører at hvis man i vanvare sletter en pasient 
og deretter ikke husker hvem det var, så har vi nå et bedre verktøy for å finne pasienten det 
gjaldt. 

 

Bluenote: Fikset feil med skjult mottaker-liste (EXT56742)  
Fikset feil i Bluenote, hvor listen over aktuelle mottakere ikke var synlig når man åpnet for å 
skrive ny Bluenote. 

 

Bluenote: Fikset svar-melding (EXT57432)  
Fikset feil i Bluenote hvor navn på mottaker ikke var synlig når man skulle svare på Bluenote. 

 

Bluenote: Justert layout tilbake (EXT57401)  
Bluenote-vinduet er tilbake i opprinnelig layout; mottakere er nå gruppert etter faggruppe, og 
gruppene er «lukket» inntil man ekspanderer disse via pluss-tegnet. 

 

Små versus store bokstaver fra registre (EXT56718)  
Ved søk i Personregister, Adresseregister eller Fastlegeregister henter nå Extensor inn 
opplysningene med store forbokstaver og ellers små bokstaver. Tidligere kom disse inn slik 
de ligger i registrene (bare store bokstaver). 

 

Max antall tegn i Egendefinert- felt (EXT54655)  
Tidligere var det en begrensning på 200 tegn i Egendefinert-feltene, i 
Personalia/Egendefinert. Gikk man utover dette og la inn mer tekst så kunne man få en 
feilmelding og sletting av tekst. Dette er nå fikset. 

 

Søk i Adresseregister – feil fikset (EXT56077)  
Fikset feil som gjorde at 0-tallet ble fjernet foran i postnumre på Oslo-adresser. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDI 
 
Dialogmelding henter riktig mottaker (EXT55903)  
Når man valgte «Fastlege» som mottaker for Dialogmelding kunne det i noen tilfeller bli 
hentet inn en vilkårlig lege. Dette er nå fikset, slik at det alltid er registrert fastlege i 
Personalia/Generelt som blir hentet inn. 

 

 

Hindre uautorisert tilgang (EXT57945)  
Det er gjort tiltak for å hindre at brukere som ikke har lesetilgang til EDI-meldinger får 
uautorisert tilgang. 

 

 

Helfo 
 
Personnummer vises på Helfo-forside (EXT55306)  
Tidligere kom ikke behandlerens personnummer med på utskrift av Helfo-forsiden (bare 
org.nr). Dette er nå fikset slik at det nå vises med både personnummer og org.nr. 

 

Endret Helfo-varsel (EXT52200)  
For kiropraktorer er det ikke påkrevd med fullt personnummer registrert på pasientene. Vi 
har derfor fjernet det røde varselet på mangelfullt personnummer i Helfo-kontrollen. Nå 
kommer det bare et blått «Info»-tegn på disse. 

 

G-takst for fysioterapeuter (EXT51790)  
Vi har gjort endringer for å sikre at beregning av refusjon og egenandel blir riktig når man 
bruker G-taksten. 

 

Varighet på takster (EXT56236)  
Tidligere har Extensor tolket varighet på takstene ut fra beskrivelsen til taksten. Denne 
kunne brukeren selv endre, men fremgangsmåten var litt lite intuitiv. Vi har derfor nå lagt 
inn en egen kolonne for varighet på takstene, slik at det både er lett å se samt lett å endre.  

Endringen består i at vi har lagt inn en egen kolonne for varighet: 

 

 



For å endre standard varighet på en takst er det nå bare å trykke på hengelås-ikonet i høyre 
hjørne og så endre til ønsket varighet. Lagre ved å låse hengelåsen igjen. 

 

 

 

Journal 
 
Fikset feil på forlengelse av sykmelding (EXT50438)  
I noen tilfeller feilet opprettelse av sykmelding når man brukte «Forleng sykmelding»-
knappen. Dette er nå fikset. 

 

Fikset feilmelding ved elektronisk sending av legeerklæring (EXT39567)  
Elektronisk innsending av legeerklæring fungerer nå slik den skal, uten feilmelding. 

 

Helsefaglig dialog (EXT56550)  
Dialogmelding har kommet med en ny profil kalt "Helsefaglig dialog". Denne skal brukes til 
oppfølging av en spesifikk pasient, og til avklaring og dialog rundt pasienter som tilbys 
helsetjenester i ulike virksomheter. Den er spesielt godt egnet til kommunikasjon mellom 
henvisende instans og spesialisthelsetjenesten og mellom fastlege og pleie- og 
omsorgstjenesten. Den skal ikke brukes til generell veiledning som ikke er knyttet til spesifikk 
pasientoppfølging. 
 

 

 

Journaltilgangsstyring (EXT56463)  
Tilgangsstyring av hvert journalelement er nå lagt ut i samme vindu som den overordnede 
tilgangsstyringen. Dette gir mer konsekvent bruk, og som en positiv bi-effekt også en 
merkbar hastighetsforbedring i Journal-modulen for de virksomheter som har mange 
behandlere. 

 

Vaksinemodulen (EXT55184)  
Det er gjort betydelige endringer i den nye vaksinemodulen, blant annet for å ivareta 
konvertering av gamle vaksiner samt forbedring av ytelse og generell funksjonalitet.  

 

Alfabetisk sortering i Påminnelser (EXT51445)  
I vinduet for ny påminnelse er listen over behandlere nå sortert alfabetisk. 

 



Sletting av Spørreundersøkelse (EXT56066)  
Hvis man sletter en Spørreundersøkelse registrert på en pasient så blir den nå ikke 
permanent slettet, men er skjult i grensesnittet. Det er mulig å hente den frem igjen fra 
databasen, noe som er nyttig hvis man f.eks har slettet den ved en feil. 

 

Endring på Testregistreringer (EXT56576)  
I Tester-modulen har vi gjort endringer for å unngå at man lagrer tomme testresultater hvis 
man f.eks bare svarer på 2 av 10 tester innenfor en kategori. Nå fungerer det slik at det er 
avkrysningsbokser foran hvert spørsmål. Boksen blir haket på (=svar lagres) hvis det er utfylt 
et svar. Uten svar = ingen hake, og ergo ingen lagring. Begge deler kan overstyres; altså kan 
man lagre et tomt svar, evt velge å ikke lagre et svar med info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPR 
 
Håndtering av store meldinger (EXT53204)  
I forrige versjon kunne uttrekket til NPR-meldingen feile når det var snakk om veldig store 
mengder data. Dette er nå fikset. 

 
 
Sekundærdiagnose med på NPR-meldingen (EXT55609)  
NPR har gitt tilbakemelding til flere om at «annen tilstand» ikke ble med på uttrekket til 
NPR-meldingen. Dette skyldtes at sekundærdiagnose (fra serie) ikke ble med. Dette er nå 
fikset. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nytt vindu for innstillinger (EXT55791)  
Vi har bygd om hele vinduet for innstillinger som brukes i NPR-modul og NPR-BKM-modul. 

 

 

Nytt i dette vinduet er bl.a. man kan 
velge en overordnet enhet for avdelingen. 
Det er foreløpig veldig få som har behov 
for å bruke dette feltet, men hvis man 
leverer ulike tjenester (f.eks PSH og 
Rehab) innenfor samme lokasjon så vil 
det være behov for å definere overordnet 
enhet for at NPR-rapporteringen skal bli 
korrekt.  

Måten å gjøre dette på i Extensor er å 
lage en egen avdeling i Ansattes 
Personalia, og la denne bare være en 
slags «Master»-avdeling, uten å koble 
ansatte til denne. Avdelingen må settes 
opp med riktig org.nr og Resh-ID. Denne 
avdelingen kan også skjules fra 
regnskapsdelen av programmet, ved å 
hake på «Skjules fra regnskap», nederst i 
Innstillinger-vinduet. 

 

Nytt i vinduet er også at man her velger 
hvilken avdeling innstillingene gjelder 
for. Vinduet åpner alltid med 
innstillinger for den avdelingen som 
pålogget bruker tilhører. 

 

 

Innebygd validering av meldinger (EXT57634)  
Extensor har nå innbygd validering av NPR-melding, NPR-venteliste, NPR-BKM og NPR-
BKM Rehab. Det betyr at Extensor – når man genererer filen  – sjekker om strukturen i 
meldingen er riktig i henhold til NPRs spesifikasjoner. Hvis meldingen ikke validerer får man 
opp varsel om dette. (Man kan likevel velge å sende meldingen. Frem til mai 2020 vil NPR 
godkjenne meldinger som ikke validerer, men etter dette må innsendinger validere for å 
godkjennes.) 

 

Støtte for Fritt behandlingsvalg (EXT57887)  
Extensor har nå støtte for at en og samme virksomhet kan sende inn oppgjørskrav for både 
NPR-BKM Rehab og NPR-BKM FBV (Fritt behandlingsvalg).  
I brukergrensesnittet kan man nå velge NPR-BKM FBV før man trykker NY-knappen for å 
hente ut serier innenfor FBV-ordningen. 
Skal man hente ut serier innenfor NPR-BKM Rehab velger man dette, eller lar vinduet stå 
tomt før man trykker NY-knappen: 

 



 

 

 

Mulighet for kobling til feil serie (EXT53739)  
Hvis en pasient hadde både aktiv HF-serie og NAV-serie, kunne informasjon hentes fra feil 
serie i forbindelse med NPR-uttrekket. Dette er nå fikset. 

 

 

Oppfølging 
 
Mulighet for massefakturering (EXT51501)  
Det er nå mulig å masseprodusere fakturaer for valgte bedrifter og periode. Dette gjøres i 
Oppfølgingsmodulen, hvor man kan filtrere oversikten ut fra periode, ansvarlig, type, utvalg, 
avdeling og status (1). Så kan man markere de aktivitetene man ønsker å fakturere (2) og 
trykke «Fakturering» (3). Da får man opp et vindu hvor man bl.a. kan velge om man vil lage 
fakturaer eller ordrer (4). Disse kan man igjen skrive ut eller eksportere fra fakturaoversikten 
i Regnskap-modulen. 

 

 

 

Merk at logikken for massefakturering er identisk som for fakturering fra den enkelte 
Bedriftjournal. Det betyr at systemet utelater aktiviteter som er fakturert tidligere eller er 
inkludert i kundens kontrakt. 

 



Sortering på beløp (EXT55269)  
Hvis man sorterer aktivitetsoversikten etter beløp ved å trykke på kolonnetittelen så sorteres 
nå oversikten riktig, enten stigende eller synkende på beløp.  

 

Aktivitetsoversikten åpner med 01.01 som start-dato (EXT53066)  
Tidligere var det slik at når man åpnet aktivitetsoversikten i Bedriftsjournal eller Oppfølging 
så var standard startdato på filtreringen nøyaktig 365 dager bak i tid. Dette er nå endret, slik 
at oversikten nå åpner med filtrering på inneværende år, med startdato 01.01. 

 

 

 

 

Personalia 
 
Økt hastighet i Serie-vinduet (EXT56026)  
Det er gjort tiltak for å forbedre hastigheten i lasting av serie-vinduet. Hastigheten er nå 
betydelig forbedret. 

 
Tilgang til å søke opp personer i Folkeregisteret (EXT21994)  
Extensor har nå støtte for å søke opp personer i Folkeregisteret. For å kunne ta dette i bruk er 
det 3 forutsetninger: 

- Versjon 1.31 eller høyere av Extensor 
- Man må være på Helsenett 
- Man må bestille tilgang hos Norsk Helsenett for å søke i Folkeregisteret. Ta kontakt 

med oss i Extensor for å få tilsendt bestillingsskjema 

 

Når man har fått tilgang så vil det dukke opp et eget søke-ikon til høyre for navnefeltet i 
Personalia: 

 

Ved å søke på navn eller personnummer får man opp treff, og kan hente inn korrekt 
informasjon direkte fra Folkeregisteret 

 

Feilmelding ved sletting av pårørende (EXT56006)  
Ved sletting av pårørende kunne man tidligere få en feilmelding, som måtte krysses ut. Dette 
er nå fikset. 

 

Serie-vinduet: Endring i «Utskrevet til»-feltene (EXT56046)  
Ved bruk av feltet «Utskrevet til» hoppet kategori-feltet tilbake til toppverdien («pasienten 
selv») når man hentet inn kontakt fra Kontakter-vinduet, selv om man hadde valgt en 
kontakt som hørte til en annen kategori. 



Vi har nå fikset dette, og i prosessen byttet vi om på feltene for å få bedre flyt i utfyllingen: 

 

 

 

Fikset feil i mellomversjoner (EXT57365 + EXT57450)  
Vi har fikset et par feil som oppstod i seriebildet i en mellomversjon, hvor verdien i «Tilbud 
gitt for» ikke var synlig selv om den var lagret. Samtidig fikset en feil som gjorde at slideren 
(Ankommet/Reist) øverst i seriebildet ikke var synlig før man endret seriens status. 

 

Nytt vindu for å velge behandlere (EXT57619)  
Feltene hvor man velger behandlere og hovedbehandler i Serie-bildet har fått ny 
funksjonalitet. Nå får man opp et nytt vindu hvor man kan velge blant aktuelle behandlere, 
og man kan legge til eller ta bort disse fra dette vinduet. 

 

 

Trykker man knappen for å velge Hovedbehandlere vil det kun være de valgte behandlerne 
fra behandlerfeltet som er mulig å velge blant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planlegger 
 
Varsel ved manglende seriekobling på konsultasjon (EXT55178)  
Mange funksjoner (bl.a. NPR-rapportering) er avhengig av at konsultasjoner er koblet mot 
riktig serie. For å gjøre brukerne litt ekstra obs på dette så har vi lagt inn rød bakgrunnsfarge 
på serie-knappen i regningskortet. Knappen blir rød hvis det finnes en aktiv serie og 
konsultasjonen ikke er koblet mot denne.  

 

 

 

Tidspunkt for neste avtale (EXT54673)  
Tidligere kunne også avtaler som var slettet vises under «Tidspunkt for neste avtale». Dette 
er nå fikset, slik at det bare er eksisterende avtaler som vises her. 

 

 

Varsel ved overlapping av time (EXT50074)  
Man får nå varsel hvis man setter opp en pasienttime som overlapper på en annen time som 
pasienten har, også hvis det er hos en annen behandler. Tidligere fikk man kun opp varsel 
hvis start-tidspunktet på de to timene var identiske. 

 

Navn på pasient ble endret via OnlineBooking (EXT53467)  
Hvis en registrert pasient booket ny time via onlinebooking, og oppga et annet navn enn det 
som var registrert, så ble pasientnavnet i Extensor endret til det navnet pasienten brukte ved 
bookingen. Dette er nå endret, slik at pasientnavnet står uforandret selv om pasienten oppgir 
et annet navn ved bookingen. (Bookingen matcher fortsatt på tlf.nr og e-post.) 

 

 

 



Regnskap 
 
Mulig å endre på varetekst (EXT54525)  
Ved fakturering er det nå mulig å manuelt endre teksten i Produkt/tjeneste-kolonnen idet 
fakturaen opprettes. Dette gjøres ved å klikke i feltet og skrive inn ønsket tekst. 

 

 

Utskrift av X-rapport (EXT49268)  
Det er gjort diverse forbedringer og tilpasninger av utskriften av X-rapporten. 

 

Utskrift av original faktura (EXT50586)  
Det er nå mulig å skrive ut original faktura. Da får man utskrift av faktura slik den så ut før 
denne f.eks ble betalt eller kreditert. Valget ligger på høyreklikk-menyen: 

 

 

Ikke mulig å kreditere en betalt faktura (EXT56026)  
Vi har nå sperret for muligheten til å kreditere en betalt faktura.  

 

Endre tilgang til regnskap (EXT56525)  
I forrige versjon var det ikke mulig å endre tilgangen på regnskap, inne i «Administrer 
enheter». Dette er nå fikset:  

 

 



 

Mer info på Visma Business ordre-fil (EXT55404 og EXT56038)  
Eksport av faktura i formatet Visma Business ordre tar nå med fritekst og enhetspris. 
Tidligere var det sluttpris som ble eksportert, noe som ble feil. Derfor er dette endret til å ta 
med enhetspris pluss antall i stedet. 

Eksporten tar også med navn på ansatt/pasient, slik at mottager (f.eks arbeidsgiver) lett kan 
se hvilken ansatt aktiviteten er knyttet opp mot. 

 

Fjernet eksportformat (EXT54514)  
Credicare-format støttes ikke lengre i Extensor, og er dermed fjernet fra listen over mulige 
eksportformat i fakturamodulen. 

 

Klokkeslett for konsultasjon på EHF-faktura (EXT55855)  
Ved fakturering av restbeløp ble ikke klokkeslettet for konsultasjonen med på EHF-
fakturaen. Dette er nå fikset. 

 

EHF-fakturering med støtte for proxy (EXT56680)  
EHF-fakturering har nå støtte for bruk av proxy-server, for å kunne sende EHF-fakturaer via 
Norsk Helsenett. 

 

Fikset feil i avstemmingsrapport (EXT57501)  
Avstemmingsrapporten feilet hvis det det var solgt så mange produkter i ett salg at antall 
tegn overskred det som det var plass til i rubrikken. Dette er nå fikset. 

 

Forhåndsvisning av klokkeslett på kvittering (EXT57413) 

Forhåndsvisning av utskrift av kvittering via regningskortet viste ikke klokkeslettet. Dette er 
nå fikset. 

 

For tidlig bilagsnummer (EXT57606) 

I en mellomversjon kunne man oppleve at bilagsnummer ble påført transaksjonen før kjøpet 
var helt gjennomført. Dette er nå fikset. 

 

Rom og ressurser 
 
Fikset feil ved flytting av booking til annet rom (EXT55643)  
I forrige versjon var det en feil som gjorde at når man i Rom-og-Ressurser-modulen dro en 
rombooking over til et annet rom og annen dato så hoppet rombookingen tilbake til 
opprinnelig dato. Dette er nå fikset. 

 

 

 

 

 

 



SMS 
 
SMS-modulen tar nå også med gruppeavtaler (EXT48140)  
Automatiske SMS-utsendelser fungerer nå også på gruppeavtaler, slik at SMS sendes til 
gruppedeltakere. Tidligere fungerte dette bare på individuelle avtaler. 

Ønsker man å sende en spesifikk SMS til gruppedeltakere kan man gjøre dette via 
Innkallings-modulen.  

 

Endring for å hente ut korrekt behandler-adresse (EXT53536)  
Tidligere hentet flettefeltet [Enhet] adressen fra EnhetID i databasen. Dette ble feil for 
enkelte virksomheter som har ulike lokasjoner, men samme regnskap. Det er nå endret slik at 
flettefeltet henter informasjonen fra AvdelingID. 

 


