Håndtering av forsikringspasienter i Extensor 05:
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». 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.

2. Tilknyttet
Når serien er opprettet er nest sted å fylle informasjon om selve forsikringssaken.
Dette gjøres i skillearket «Tilknyttet»

Her får man opp et vindu hvor man definerer inn all nødvendig info vedr. forsikringssaken:

Det første vi ser er denne forsikringssaken er knyttet til behandlingsserie 001.
-

-

Først velger man type mottaker. I dette tilfellet forsikringsselskap
Deretter velger jeg hvilket forsikringsselskap1 som skal betale for konsultasjonene til pasienten
Man fyller også 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 mitt eksempel hvor perioden er 01.11 – 31.12 vil kun timer som er
innenfor dette definerte tidsrommet bli 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 angitt i avtalen. «Standard timevarighet» er ikke et felt man må fylle inn.

2.1 Ved flere samtidige forsikringssaker
Hvis pasienten har 2 forsikringssaker gående samtidig vil man, som nevnt i forrige kapittel, opprette
to ulike serier for pasienten.
Man da kan da velge hvilken av forsikringssakene sin informasjon man ønsker å se i «Tilknyttet» ved
å bytte serie i feltet «Behandlingsserie».

1

Et forsikringsskap er en bedrift registrert i modulen «Bedriftsopplysninger». Det er viktig at «Tilknytning» for
bedriften er satt «Som forsikringsselskap»

2.2

Planlegging og kontroll av antall timer

Når informasjonen om forsikringssaken er lagt inn i «Tilknyttet» booker man avtaler i planleggeren
på vanlig måte.
I regningskortet i planleggeren kan man nå
holde oversikt over antall timer som er knyttet
til den aktuelle forsikringssaken.
Det første vi bør legge merke til er at denne
konsultasjonen er knyttet til serie 001 (rød
sirkel).
I Serie 001 hadde vi definert at det skulle være
tillat 4 konsultasjoner innenfor tidsrommet
01.11 -31.12. Vi kan se 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:

Her finner vi igjen informasjonen vi la til i «Tilknyttet» i
personalia for den aktuelle pasienten.

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

2.1 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.

3. 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.

3.1 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.

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.
3.2 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.

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».

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.

