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1 NPR rapportering

NPR rapportering kan fra nå av sendes elektronisk. Her er det en liten oppskrift på
hvordan man gjør det.
Hvis det er noe dere ikke forstår er det bare å ta kontakt med support hos oss enten
på mail : support@systemx.no
eller på telefon 48 22 57 80, forvalg 1.

1.1 Bryteroppsett

For å aktivere elektronisk innsending av NPR - uttrekket må vi aktivere bryteren for å

sende NPR meldingen elektronisk .

Denne finner vi under 'O' ( opsjoner ), deretter 'P' ( programbrytere). Vi markere NPR

registrering på venstre siden.

det åpner seg en rekke med brytere på høyre siden. Den nederste ( Send NPR

melding elektronisk ) skal være aktiv ( grønn ).

1.2 Generere og sende elektronisk NPR melding

Når vi skal generere en ny NPR melding må vi stå i Startmenyen i System X.

Deretter må vi trykke inn bryteren for flere valg.
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Deretter trykker vi Alt+R.

Følgende vindu åpner seg :

TASTEKOMBINASJON BESKRIVELSE
ESC Avslutte/gå ut av vinduet
Alt+N Generere ny melding
Alt+R Registrere melding med samme kriterier som den

markerte
Alt+X Se på / endre xml melding
Alt+S Send eller lagre melding til disk ( sender markert melding

elektronisk eller lagrer den på harddisk )
Alt+I Lag pasientidentitetsfil ( NPR ) for valgt melding
Ctrl+Delete Slette melding
Ctrl+F Sette uttrekket som fast
Alt+L Lagre valgt melding til fil
Alt+P Utskrift av valgt melding
''SYMBOL'' Lagre kolonebredde for aktuell liste
Ctrl+E Elektronisk innsending ( aktiv automatisk når bryteren

under opsjoner settes på )
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1.3 Ny NPR rapport

Fra menyen 'NPR meldings uttrekk' ( se forrige bilde ) trykker vi Alt+N for å generere
en ny NPR rapport. Vi må deretter sette opp periode vi tar uttrekket for. Dette gjøres
ved hjelp av kalenderen ( kan også tastes inn direkte i datofeltet ).

Når perioden er satt opp, må vi velge bruker utrekket skal tas for. Dette gjøres ved å
trykke Alt+B eller klikke seg inn i 'Brukere' - feltet rett under ' Periode ' - feltet.
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Utrekkstype på høyre siden av vinduet er satt opp på forhånd og skal stå med ' R
' ( står for ' Alle pasienter med regningskort med NAV takster ') og Versjon nr. 47.06.

Når periode og bruker vi kjører utrekket for er satt opp, trykker vi Ctrl+X ( rød X ) for
å generere og samtidig sende XML rapport.
Hvis alle episodene er registrert på riktig måte i løpet av perioden får vi beskjed ' 
Melding sendt '. Alternativet er ' Meldingen ble ikke sendt '. i det tilfellet tar dere
kontakt med support hos oss.

Hvis det er noe mangler i utrekket får vi beskjed om det som er feil :
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Ved å trykke ''Ja'' vil vi få en oversikt over alle regningskort som ikke er i orden.

Vi må deretter rette opp alle kortene som står i listen. I feltet for ''Info om kort/
episode'' står det løsning på hvordan man retter opp episoden / regningskortet.
Man trykker ''Enter'' på de kortene man skal rette opp og gjør det som står i



NPR rapportering 7

© 2012 Hove Medical Systems AS

forklaringen.
Eks.: har man ikke satt opp ''Episode'' på regningskortet er det dette vinduet som '
popper opp '.

Vi velger ' Episoden ' og trykker ' Enter '.

 Etterhvert som man retter opp feilene vil man se at dette er blitt gjort ved at det
registreres en grønn pil i feltet ''Åpnet''.
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Det har kommet to nye sorteringsmuligheter for å se på kort med ' spesifike feil '.
- Henvisningsperioder uten tilknyttet henvisning ( man bruker denne for å se kun kort
som ikke har knyttet henvisning til henvisningsperiode )
- Inverter utvalg ( Inverterer alle andre sorteringsvalg vi har huket av for ).

I eksemplet under har vi først huket av for 'Henvper. u henvisning' for å se kun på de
regningskortene, deretter huket vi av for ' inverter utvalg' som gjør at vi ser alle andre
feilede regninskort
bortsett fra de som mangler henvisning tilknyttet henvisningsperiode.
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Når alle kortene er rette opp, trykker vi Alt+O ( oppdater ) for å oppdatere / sjekke
endringene som er blitt gjort. Hvis alle kort er riktig rettet, vil programmet automatisk
sende uttrekket elektronisk
og vi får beskjeden ' Melding sendt '.

1.4 NPR-pasientidentitetsfil

Sammen med NPR - uttrekket skal det også sendes pasientidentifikasjonsfil. Denne
filen genereres ved å legge inn dataene på samme måte som om man skulle tatt
NPR-utrekket.
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Istedet for å trykke Ctrl+X trykker vi Alt+I for å lage pasientidentifikasjonsfila. Det tar
litt tid mens filen lages og etterhvert får vi beskjed ' Melding sendt '.

Dette kan også gjøres fra NPR - oversiktsvinduet hvis vi allered har kjørt NPR -
utrekket for perioden.

Vi markerer utrekket vi skal lage ' Pasientidentitetsfilen ' for og trykker Alt+I.
Når filen er laget og sendt ' popper det opp ' beskjed på skjermen ' Melding sendt '.
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1.5 Se på / endre NPR melding

Hvis vi ønsker å se på et av utrekkene i listen, må dette uttrekket markeres og vi må
deretter trykke Alt+X ( se på / endre XML melding ). 

Følgende vindu kommer opp :

Her kan vi ved å trykke på '+' tegnet foran meldingen se på detaljene i utrekket.



NPR rapportering12

© 2012 Hove Medical Systems AS


	NPR rapportering
	Bryteroppsett
	Generere og sende elektronisk NPR melding
	Ny NPR rapport
	NPR-pasientidentitetsfil
	Se på / endre NPR melding


