Versjonsbrev/endringsliste Extensor05

Versjon 1.25.3 Dato: 12.01.2017
Fysioterapeuter (jfr eget informasjonsskriv):
o

o

Fjerning av Sykdomslisten: For 2017 vil du ikke lenger ha mulighet til å koble
sykdomslistepunkt på nye henvisninger ved registrering av timer i planleggeren. Videre så er
sykdomslistepunktet også fjernet på regningskortene for timer i 2017.
Aldersgrensen for betaling av egenandeler er hevet fra 12 år til 16 år. Vi har derfor endret
dette i beregningene på barn under 16 år, samt endret dette i regningskortet.

Versjon 1.25.2 Dato: 09.01.2017
Helfomodulen rehabilitering:
o Nå kan man ved behov sende inn flere behandlingsoppgjør på rehabilitering uten at de blir
avvist som duplikat hos Helfo. Årsaken til avvisningen

Versjon 1.25.1 Dato: 04.01.2017
Journalen:
o

Løst problem med flettemaler som skyldtes referansefeil i installasjonssettet for Versjon
1.25.0 . Nå flettes informasjon korrekt inn i malene.

Versjon 1.25.0 Dato: 01.01.2017
Databaseoppdatering:
o
o

Nye tabeller, felter og indekser lagt inn for håndtering av refusjon for rehabiliteringssentre.
Det er nødvendig og kjøre DB- update

Avreisemodulen:
o

Ny funksjon for overføring av opphold til Helfo modulen
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Helfomodulen rehabilitering:
o

Ny funksjon for rehabiliteringssentre for innrapportering av døgnopphold (takst R01) og
dagopphold (Takst R01) via NPR behandlerkravmelding. Ved oppsett av
rehabiliteringsoppgjør på brukerkontoen så hentes alle døgnopphold overført fra avreise,
samt registreringer med takst R01 som er registrert via planleggeren. Postene hentes fra
tabellen RagskapPasient.

Egenandelstak 2 spørringen:
o

Ny funksjon for egenadelstak 2 spørring . Systemadministrasjon/Elektroniske meldingerFeltet «Sende elektronisk egenandelsspørring automatisk» er satt som standard til Nei, inntil
Extensor vil aktivere automatisk spørring på egenandeler på pasienter. Helsedirektoratet har
definert denne ordningen som frivillig ordning. Funksjonen vil derfor kunne akiveres i en
senere versjon.

Versjon 1.24.15 Dato: 16.11.2016
Databaseoppdatering:
o

Endret url’en til oppdatering av FEST register (EXT37340)

Kontraktsmodulen:
o

Kopiering av kontrakter - Standard innstillinger er nå satt til «Aktiv virksomhet» og ingen
virksomheter er valgt. Dette innebærer at bruker selv aktivt må velge til hvilke virksomheter
kontrakten skal kopieres. (EXT34881)

Aktiviteter:
o

Korrigert problem med at man ikke fikk satt større verdi enn 24 i antallsfeltet i
aktivitetsvinduet. (EXT37205 og EXT37246)

Integrasjon mot Spirare:
o

Nå tar beregningen av forventede verdier hensyn til kjønn, slik at verdiene også for menn blir
korrekt. (EXT37234)

Versjon 1.24.11 til 1.24.14 – ikke released

Versjon 1.24.4 til 1.24.10
Aktiviteter:
o
o
o
o

Nå er det mulig å endre prosjekt og avdeling på fakturert aktivitet (EXT36343- 1.24.7)
Det er ikke lenger mulig å koble aktiviteter til slettede ansatte (EXT34982)
Det er ikke lenger mulig å koble aktiviteter til slettede kontrakter(EXT34982)
Fikset slik at filtrering av prosjekt på avdeling fungerer ved opprettelse av
aktiviteter(EXT36649)

EXTENSOR AS

Side 2 av 3

o

Fjernet bug som gjorde at aktiviteter opprettet på bi-arbeidsgiver ble liggende i
bedriftsjournalen til hovedarbeidsgiveren til en pasient.

Planleggeren:
o

Fikset funksjonalitet ved «søk på bedrift og opprette avtale» i planleggeren. Nå velges
korrekt bedrift, ikke den bedriften som er markert i bedriftsutvalget.

o

Endret koden slik at det ikke lenger gis feilmelding ved sletting av en avdeling som er koblet
til prosjektene. (NB: Koblingen til avdelingen ivaretas på prosjektet) ((EXT36624)
Det er nå mulig å endre både prosjekt og avdeling på fakturerte aktiviteter (EXT36343)
Funksjonalitet for gjentagende prosjekt er implementert (EXT36708)

o
o

MHU:
o

Fjernet feilmelding i modulen MHU

CheckWare:
o

Korrigert slik at det ikke kommer feilmelding når du velger Checkware fra Sammendraget
(EXT36964)
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