Endringer, Nextsys Dental Office per 14. januar 2014
Versjon 2014.143.35, nye refusjonsskjema for 2014
Denne oppdateringen inneholder de nye refusjonsskjemaene for 2014 som må benyttes av alle
som sender oppgjør på papir. Man kan med brukerinnstilling benytte skjema fra 2013 om man
f.eks. har refusjonsskjema fra 2013 som ennå ikke er sendt inn. Om man har refusjon for
75-åringer må dette sendes på skjema fra 2013 da dette innslagspunktet er fjernet i 2014.
Skjemaene er tilgjengelige fra refusjonsmodulene og fra skjema-modulen i journal.
Det har også kommet et nytt skjema for melding om yrkesskade eller yrkessykdom i januar
2014 som er lagt inn i skjemamodulen i Nextsys.
Innslagspunkt Tannutviklingsforstyrrelser fikk ikke hake på utskrift av refusjonsskjema, fikset
dette både i 2013 og 2014 versjonene av skjemaet.
Forbedret tidsdebiteringsvalget for refusjonstakst 501, det kommer nå informasjon fra det
gule heftet direkte i programmet og man ser enkelt hvor mye refusjon man får for hvert valg.
To refusjonstakster ble lagt inn med feil refusjonspris i nyttårsversjonen, disse er nå
automatisk korrigert:
Refusjonstakst 210 for 2014 har fått korrigert sitt refusjonsbeløp til 2550, det sto feilaktig på
2250 i versjonen fra nyttårsaften.
Refusjonstakst 310 for 2014 har fått korrigert sitt refusjonsbeløp til 7070, det sto feilaktig på
7700 i versjonen fra nyttårsaften.
Forbedret utskrift av resept mot A5-utskriftsformat.
Forbedret OCR-kidnr import, ga av og til feilmelding om det var mer enn 25 innbetalte giroer
i importfila.
Fikset feil som inntraff i helseskjema ved oppdatering for de som har FireBird2.5 SQL-server.
Takst-statistikk modulen fungerte ikke som ønsket, den returnerte alle takster ført på pasienter
som tilhørte ansvarlig bruker, i stedet for alle takster ansvarlig bruker hadde ført. Heretter
returnerer den alle takster ansvarlig bruker har ført, uansett hvem pasienten tilhører. Dette
fungerte tidligere kun ved valg "Hele klinikken".
Blinkende HELFO-melding i journalen til pasienter som i 2013 hadde rett til refusjon for
75åringer er nå fjernet.

Versjon 2014.143.34, nye refusjonstakster for 2014
Alle takster i det vanlige takstregisteret i Nextsys Dental med tilknyttet refusjon får
automatisk oppdatert refusjonsbeløp til bruk i 2014. De som evt. har angitt tillegg på
2013-HELFO-takstene i registeret får automatisk samme tillegg på 2014-takstene, men her
bør man se over for å se at det ser ok ut.
Som en konsekvens av Stortingets vedtak av statsbudsjettet for 2014, er det gjort følgende
endringer i regelverket:
• Fra 1. januar innføres ny stønadsordning til dekning av utgifter til behandling med
implantatforankret dekkprotese til personer som er tannløse i underkjeven og som på grunn av
slag, allmennsykdommer, anatomi eller andre forhold ikke er i stand til å kunne bruke
løstsittende protese (forskriften § 1 pkt. 15). For personer som i tillegg er tannløse i
overkjeven, og som har behov for ny protese i den kjeven, dekkes også utgifter til slik protese
* Stønad til behandling ved agenesi av 1. og/eller 2. premolar utgår. Unntatt er agenesier ved
flere enn to premolarer hos samme person
• Det er gjort presiseringer i regelverket etter § 1 pkt. 14
Fra 1. januar 2014 oppheves stønadsordningen til tannhelseundersøkelse hos tannlege for
personer 75 år og eldre.
Justeringer av takster mv
Stortingets budsjettvedtak innebærer at honorartakster og refusjoner som hovedregel
prisjusteres med i gjennomsnitt 3,5 pst gjeldende fra 1. januar 2014. Følgende særskilte
takstjusteringer er foretatt som følge av budsjettvedtaket:
* Refusjonsbeløp ved de behandlinger som er forutsatt å være de mest vanlige
behandlingsformer ved hyposalivasjon er betydelig oppjustert
* Enkelte honorartakster er oppjustert mer enn 3,5 prosent
Det er gjort justeringer i teksten i følgende takster:
* takst 304, 312 og 313
Det er gjort presiseringer i anvendelsesområdet for følgende takster:
* takst 312, 401, 402, 416, 418, 509 og 705
Følgende nye takster er innført:
* takst 320, 321 og 424
I Nextsys har krigspensjon vært innslagspunkt nr. 15, dette har nå blitt nytt innslagspunkt 19
mens nr.15 nå er:
Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven.

Vi har lagt inn følgende regler i forhold til nytt innslagspunkt 15:
Kun takstene 320, 321, 424, 419 og 423 kan brukes ved innslagspunkt 15.
Takstene 320, 321 og 424 kan kun brukes ved innslagspunkt 15.

Videre er det krav om at tannlegen må være spesialist i maxillofacial kirurgi, eller oral kirurgi
eller periodontitt for å benytte takst 424. For å benytte takst 320 må tannlegen være spesialist
innen protetikk eller ha autorisasjon og godkjenning innen implantatprotetikk.
Registrering av spesialitet på behandlerne i systemet er foreløpig ikke mulig, men kommer
senere. Inntil dette er på plass vil ikke Nextsys advare ved krav om spesialitet.
Desverre er ikke nye pdf-skjema fra HELFO med innslagspunkt 15 publisert ennå. Dvs. at
hvis man har benyttet det nye innslagspunkt 15 så må man vente med å sende inn
samleregning til man har fått oppdatert Nextsys-versjon med disse skjemaene. Vi publiserer
ny oppgradering på hjemmesiden vår så fort HELFO publiserer disse skjemaene.
Nytt av året er at informasjonstekst fra det gule heftet for enkelt-takster nå også vises for hver
enkelt takst i registeret i Nextsys slik at man slipper å slå opp i det gule heftet.
Det er kun takst 806 fra fjoråret som har lavere refusjon i 2014 og vil bli avvist av HELFO så
i praksis bør det gå greit å benytte fjorårets takster også en stund i 2014 om man ikke har
anledning til å oppgradere systemet umiddelbart.
Det er gjort justeringer i teksten i følgende takster:
Takst 304:
Helkrone med eller uten fasade, 3/4 krone, pinkrone gull-/porselensinnlegg 4 flater og mer
endret til
Helkrone i gull og/eller ceram, porselensinnlegg 4 flater og mer
Takst 312: Partiell protese
endret til
Partiell protese med støpt metallskjellett
Takst 313: Rebasering
endret til
Rebasering/reparasjon. Enkle trådklammerproteser
Liste over sjeldne medisinske tilstander er automatisk oppdatert i Nextsys.
Til orientering er det tre nye koder på A-listen over sjeldne medisinske tilstander som er
gjeldende fra 1. januar 2014:
FMD Frontometaphyseal dysplasi
SJS Scwarz-Jampel syndom
LID Lineær IgA Dermatose
Teksten for kode MCS er endret fra Mastocytose systemisk til bare Mastocytose.
Vi har ellers jobbet med mange nyheter i eTann-prosjektet som ikke er aktivert i denne
versjonen av Nextsys men som kommer i løpet av våren.

Versjon 2013.143.33, 18.10.2013
Kan nå endre font, stil og størrelse for journaltekst via lokale innstillinger under utseende. Det
er ikke anbefalt å velge andre fontstørrelser enn 8. Standardfont er nå Tahoma, mens det
tidligere var ‘MS Sans Serif’. Det er også laget en egen avkrysning for å få fet-skrifttype.
Journal:
Lagt til filtreringsvalg på x-knapp i journal for forebyggende, oral.m., kirurgi, kjeveortopedi,
tekniker og tidligere behandling.
Laget et nytt enklere design rundt tanngrafikken.
Økt høyden på modulen for lagrede overslag slik at den viser 9 ekstra linjer.
Avkrysninger i helseskjema fører nå til fet tekst.
HELFO:
Forbedret all funksjonalitet rundt frikort. I Nextsys kan man endre innslagspunkt på
refusjonsskjema i etterkant, men dette har ikke fungert optimalt når det har vært frikort med i
bildet. Hvis man nå har fått lagret refusjonsskjemaet på et annet innslagspunkt enn 5, 6A, 6B
eller 8 og så endrer tilbake til et av disse innslagspunktene blir det automatisk
frikortberegning på alle refusjonslinjene om det er frikort registrert i personalia.
Tilsvarende er det om man har ført refusjonsskjemaet men har glemt å registrere frikort, da
kan man bare gå inn og registrere frikort i personalia, så endre innslagspunktet i
refusjonsskjemaet til et annet og så tilbake til det originale så vil det bli frikortberegning på
alle takstene som er med i egenandels-tak2 ordningen! Er frikort registrert i personalia så vil
dette alltid tas med automatisk når man registrerer refusjon som er med i tak2-ordningen.
Personalia:
Lagt til mulighet for å enkelt sende sms til alle tlf-nr via tlf-symbol-knapp.
Delt personalia og innkalling opp i to egne bilder pga. plassmangel. Det er lagt til en del nye
felt som gjelder offentlig tannhelse, disse er synlige men kan ikke fylles ut ennå.
Lagt til valg i øverste høyre hjørne for å endre stil/utseende slik som har vært mulig i
meldingsmodulen. Høyreklikk for å lagre stilen som din standardstil, stilen vil gjelde alle
moduler som har dette valget.
Lokale innstillinger:
Laget nytt lokalt valg som gjelder visning av utvidede moduler, kan velge å utvide størrelse
automatisk slik at det passer alle skjermoppløsninger.
Fikset utvidelse av programmet mot diverse standardvalg for skjermoppløsninger, i noen
tilfeller ble bildet utvidet for mye slik at det kom scrollbarer.
Forbedret diverse advarsler av typen «en feil inntraff» slik at disse nå gir mer informasjon om
hva som eventuelt feilet og hva man kan gjøre.
Utført en del forbedringer for Elin-T modulene som piloteres.

Versjon 2013.143.32
I denne oppdateringen prøver vi ut et alternativt design med enkle fonter i stedet for tykke
fonter, kom gjerne med tilbakemelding på hva dere synes og om dere foretrekker det gamle
designet.
Fikset oppdatering av farge på diverse knapper i hovedbildene, f.eks. avtale- og recall-knapp
som av og til ikke ble oppdatert før man holdt musepekeren over.

Venteliste:
Ventelistemodulen er nå forbedret og har mulighet for å endre timer som er satt opp på
ventelisten, avtaletekster vises med farger slik som ved avtaleregistrering og tidsestimat kan
settes ved registrering av time. Man kan dobbeltklikke i listen for å hente markert time fra
venteliste over i avtaleregistreringsbilde.
Avtaler i avtaleboken kan høyreklikkes på og kopieres inn i ventelisten via valg i menyen som
kommer opp. Dette er tenkt brukt hvis en pasient ønsker å komme tidligere enn avtalt time
hvis tannlegen skulle få en avbestilling eller lignende.

Omsetningskjema:
Fikset en feil som oppsto med kriteriet totalsum per dag og valg hele firmaet: Når det ble laget
samleregning kom beløp dobbelt opp i honorarkolonnen. Denne feilen snek seg inn i
oppdateringen fra tidligere i sommer. Det er nok å kjøre 143.32 oppgraderingen på en av
maskinene i nettverket så vil feilen korrigeres også på tidligere versjoner av programmet på
andre klienter.
Det har også eksistert en feil i summering av kortbetalinger med kriteriet hele klinikken og
totalsum per dag som nå er fikset, kortbetalinger på testpasienten kom feilaktig med når man
valgte disse kriteriene.
Journal:
Status – Endo endret til Status – Endobehandlet
Hvis tidligere endobehandling er registrert i diagnose-journal blir tanngrafikken heretter
grønn og ikke rød. I Nextsys er det tillatt å lagre tidligere behandling i diagnose-journal slik at
man slipper å se disse journallinjene i utført-journal.
Hvis brukerinnstilling om å vise blinkende meldinger i journal er på blinker heretter også
HELFO-symbolet hvis det er sjelden medisinsk tilstand eller rett til refusjon for 75-åringer.
Fikset feilmelding som kom av og til når man hentet opp historiske sykemeldinger.

HELFO:
Lagt til forhåndsvisnings-valg ved utskriftsknappene i refusjonsmodulen for pasientene. Det
eksisterer også en brukerinnstilling under HELFO / refusjon, refusjonsmodul journal for å
deaktivere forhåndsvisning som standard. Det er også mulig å markere flere skjema i
historikken som man ønsker å skrive ut i en operasjon, tidligere feil rundt dette som gjorde at
samme skjema ble skrevet ut flere ganger er fikset.
HELFO-alders-sjekk: Fikset sjekk på årskull for 19 og 20-åringer, sjekken sjekket tidligere
eksakt alder og var ikke riktig da det er årskull som skal sjekkes.
Anmerkning: Pasienter som fyller 19 eller 20 år i løpet av behandlingsåret skal ikke ha
refusjon etter innslagspunkt 5, 9, 10, 11 eller 13a da de får bedre vilkår i DOT. Regningen vil
bli godkjent med anmerkning.
Kommer nå HELFO-symbol i journal om pasienten har rett på refusjon etter takst 11.
Også fikset sjekk med rød advarsel i refusjons og helfo-modul rundt det samme.
Kan nå dobbeltklikke i tekstfeltet i refusjonsmodulen for å få et større tekstfelt.
Fikset feil som gjorde at alle regninger med takst 6 kom opp på liste som kun skulle vise
regninger med mangler og feil, heretter kommer kun de med følgende feil: Takst 6 ved
innslagspunkt 6b krever at også takst 401/402 eller 514 er oppgitt på regningen.
Fikset rutine slik at eldre HELFO-pdf for samleregning også kan benyttes med
brukerinnstilling om man ikke ønsker å benytte skjemaet fra 2013.
Fikset visning av tilbakemeldinger fra HELFO slik at æøå igjen vises korrekt for alle
meldinger.

Diverse:
Giro, forbedret kidnr.-funksjonalitet, hvis en annen bruker uten kidnr.-oppsett prøvde å skrive
ut en giro på nytt for en bruker med kidnr kom det ikke kidnr på giroen.
Gjort timekort-utskrift og bytte av bruker i hovedbildet raskere.
Fikset feil som gjorde at noen pasienter av og til falt ut av loggen over pasienter man har
hentet opp.
Fikset feil som gjorde at programmet av og til spurte om å skrive ut timekort når man avbrøt
timeregistrering.
Det kom en del advarsler og tekst på engelsk som heretter kommer på norsk.

Versjon 2013.143.28
Makroinntasting av tenner har nå fokus i tannfeltet for følgende takster i tillegg til tidligere
takster: 403, 404, 409, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423 og 514.
Fikset feil som kom i enkelte tilfeller i utvidet pasient-søk når man søkte på yrke.
Helfo-EDI-utboks, fikset feil som gjorde at informasjon om beløp i sendt samleregning
forsvant. Dette har ikke tilbakevirkende kraft, så kun nye regninger som sendes får
informasjon om beløp igjen.
Journal:
Oppdatert tastatur-snarveier i Frilinje-modul.
'X' knapp for å skjule linjer i journal vises nå i alle oversiktene og ikke kun i utført.
Denne har også fått et nytt valg for å skjule linjer med informasjon om beløp gått til frikort
egenandelstak2.
Frikortlinjer vises nå med 'Frik' i behandlingstype-kolonnen.
OBS! Frikortlinjer vises ikke lenger som standardvalg, om man fortsatt ønsker å se disse
linjene må man inn i brukerinnstillinger og sette kryss i HELFO / refusjon, Frikort
innstillinger i journal, Vis informasjonslinjer med frikort-beløp.
Fikset feil rundt ny innlogging hvis bruker logget ut av programmet og ønset å logge inn
igjen.

Versjon 2013.143.27
Pilotversjon med elektronisk henvisning, epikrise og dialogmelding.
Sjekk på gyldig personnr. er nå også lagt til i brukerregisteret.
Utskrift av samleregning viser nå igjen beløp for sjeldne medisinske tilstander.
Journal, fikset så ikke planlegging av røntgenbilder oppdaterer BW og OPG i diverse
registreringer.
Fikset feilmelding som kom når man prøvde å ta utskrift av ICD-10-DA koder.
Fikset feil som oppsto på HELFO-takster hvor man jobber for lavere pris enn dep.takst og
endret innslagspunkt til honorartakst, beløpet ble da ved en feil oppjustert til normal dep.takst.
Fikset feil som gjorde at programmet i noen tilfeller hang seg opp etter utskrift av overslag i
planlagt journal.
Perio:
Periomodulen er redesignet og støtter nå å sammenligne periodata fra en dato med en annen
dato. Kan gjøres ved å høyreklikke på datoer i historikken.
Er nå mulig å klikke på fargeforklaringene for plakk, blødning og puss for å lagre slik
behandling på valgt flate.
Periomodulen utvides nå om man har satt på lokal innstilling om å utvide generelle moduler.

Versjon 2013.143.26 – Diverse forbedringer
Systemet vil nå advare om man benytter HELFO-refusjonstakster fra et annet år enn året man
er i.
Man får nå beskjed av systemet om man har brukt takst 11 (refusjon for 75 åringer) på en
pasient som ikke vil bli godkjent av HELFO.
Reglene rundt denne taksten har dessverre blitt litt i overkant kompliserte og er som følger:
Taksten kan kun brukes for pasienter som fyller 75 år i behandlingsåret eller er eldre.
Taksten kan altså benyttes for pasienter som er 74 år på behandlingstidspunktet og blir 75 i
løpet av kalenderåret.
I 2013 er det kun pasienter født i 1938,36,34,32 etc. som taksten kan benyttes for. I 2014 er
det kun pasienter født i 1939, 1937, 1935 etc. kan benyttes for osv.
Taksten dekkes kun hvert annet år pr. pasient.
Helsedirektoratet publiserte ny SMT-liste i sommer.
Det er 3 nye lidelser på A-lista:
Systemisk Mastocystose
Mangel på faktor XIII
Kjevedystoni
Det er ingen endringer på B-lista eller på synonymer.
De nye lidelsene legges inn automatisk i Nextsys.
Fikset feil i forbindelse med frikort og samleregninger, samleregningens beløp ble i noen
tilfeller for høyt, i disse tilfellene har likevel det korrekte beløpet blitt krevd av HELFO om
man har hatt oppgjør over helsenett eller på cd.
Fikset feilmelding som kom når man prøvde å fakturere journallinjer med mer enn 1000 tegn.

Versjon 2013.143.25
Fikset feil i recall-modul som gjorde at man ikke fikk sendt recall-innkallinger per sms.
Fikset epostfunksjonaliteten i programmet slik at det nå fungerer å sende epost igjen fra alle
moduler.
Fjernet feilmelding som kom når man prøvde å hente opp gamle historikk-data over sendte
sms.
Vi vil også gjøre oppmerksom på at siden versjon 143.20 så leser Nextsys innstillingene sine
fra en Nextsys.ini-fil som ligger i local mappen i %appdata% , den gamle filen som ligger i
sys-mappen i Nextsys-mappen i programfiler er ikke lenger i bruk. Man kommer inn i den
nye mappen ved å gå inn i lokale innstillinger på oppsett menyen og trykke på knappen som
heter ‘Åpne mappe for lokale innstillinger…’

Versjon 2013.143.24
Forbedret kobling mot Schick røntgenprogram, den viste ikke gamle historiske bilder på
pasienter som hadde endret navn i Nextsys siden de ble opprettet i Schick.

Versjon 2013.143.23
Fikset feil i kobling mot Dental Info.
Pasientsøk, søk på mobtlf.nr. søker nå også i mobtlf2-feltet.
Forbedret den automatiske oppdateringen av postnummerne i systemet ut i fra pasientenes
gateadresser. Dette gjøres fra ‘…’-knapp til høyre for postnr. I personalia, videre via
‘…’-knapp i bildet man får opp. I dette bildet bør man først trykke ‘Oppdater alle norske
postnr.’ og så trykke ‘Oppdater pasienter med endret postnr. per 1. okt. 2012.’ Denne sjekken
vil nå oppdatere mange fler enn tidligere da den nå ikke tar hensyn til hvordan man har
skrevet vei/gate.
Fikset feilmelding som kom når man hentet opp gamle recall-historikk-lister.
Avtalebok, lagt til symbolene for om det er sendt sms, timekort og epost i alle oversiktene,
disse lå tidligere kun i ukesoversikten.
Fikset oppslagslink inn mot det gamle Infodent-programmet.

Versjon 2013.143.22
Fikset feil i elektronisk samleregning til HELFO rundt innslagspunkt for refusjon for
75åringer. Om man har fått avvist noen regninger pga. dette kan man bare sende på nytt fra
denne versjonen så vil de bli godkjent.

Versjon 2013.143.21
Forbedret røntgen-kobling mot Schick og Sidexis.

Versjon 2013.143.20 - Oppdaterte refusjonstakster for 01.07.2013
Takst 11 er nå inne i programmet og kan benyttes f.o.m. 1. juli. Systemet velger automatisk
innslagspunkt 18, undersøkelse fra fylte 75 år, når man lagrer takst 11.
L-takstene L4 og L25 har fått justert beløpene opp til henholdsvis 69kr og 423kr f.o.m. 1. juli.
Programmet benytter nå som standard de nye skjemaene fra HELFO som skal benyttes f.o.m.
1. juli, men man kan skru av brukerinnstilling om å benytte 2013-skjema om man skulle ha
behov for dette.
Vær obs på at man nå ikke kan ha fler enn 17 takster på samme refusjonsskjema da antallet
linjer i papirskjemaene er redusert.
OBS! Det kan være at enkelte røntgenkoblinger til mindre røntgenleverandører ikke fungerer
som de skal i denne oppdateringen, i så fall kan man nedgradere igjen til versjon 143-5
simpelthen ved å kjøre denne oppgraderingen på nytt. Man vil da fortsatt kunne benytte takst
11. Gi oss beskjed om du skulle oppleve at røntgenkoblingen eller noe annet ikke fungerer
som tidligere. 143.20 oppdateringen er en oppdatering hvor det ikke er krav om å oppdatere
alle maskinene på klinikken, den kan kjøre side om side med den gamle oppdateringen fra
nyttår. Test gjerne ut at alt fungerer ok på en maskin før man oppdaterer alle.
Programmet har fått nyere utseende og skal fungere bedre i Windows Vista, Windows 7 og
Windows 8 uten administratorrettigheter.
Andre HELFO-endringer:
Nye HELFO-KUHR avvisningsregler implementert i Nextsys:
Takst 705 kan kun benyttes ved innslagspunkt 1, 5 eller 14.
Takst 421 kan ikke repeteres. (skal benytte 422)
Takst 6 ved innslagspunkt 6b krever at også takst 401/402 eller 514 er oppgitt på regningen.
Pasienter som fyller 19 eller 20 år i løpet av behandlingsåret skal ikke ha refusjon etter
innslagspunkt 5, 9, 10, 11 eller 13a da de får bedre vilkår i DOT. (Man får riktignok
refusjonen utbetalt fra HELFO men med anmerkning).
Laget sjekk på at kun takst 11 blir lagret under innslagspunkt 18.
Laget sjekk på at ikke takst 11 lagres under andre innslagspunkt enn 18. (Systemet velger
automatisk innslagspunkt 18 når man lagrer takst 11.)

HELFO-KUHR avvisningsregler oppdatert i Nextsys:
Oppdatert avvisningsregel for takst 101, nå også lovlig under innslagspunkt 14 (sterkt nedsatt
evne) og 15 (krigspensjonist).
'Bruk av takst 101 forutsetter at innslagspunkt er 1, 4a-i, 14 eller 15.'
Innslagspunkt 6b: Det er kun takstene 1-6, 401, 402, 503, 504, 509-517 og 801-811 som er
gyldige for bruk ved innslagspunkt 6b.

Skjemamodul journal:
Stokket om rekkefølgen i skjemamodulen i journal slik at de nyeste skjemaene kommer
øverst.
Fjernet de eldste skjemaene og lagt til 7 nye skjema:
SAMLEREGNING Tannlegebehandling - 2013
Regning for tannbehandling - 2013
VEILEDNING til SAMLEREGNING Tannlegebehandling - 2013
VEILEDNING til regning for tannbehandling - 2013
Skjema for elektronisk innsending og samtykke - private
Opplysningsskjema for privatpraktiserende tannleger og tannpleiere med direkte oppgjør
HENVISNING TIL KJEVEORTOPEDISK BEHANDLING - 2012
Avtalebok:
Laget grafiske symboler som erstatter de gamle tekstsymbolene for om avtalen har fått skrevet
ut kort, fått sms og fått epost.
Lagt til mulighet for å betale via høyreklikkmeny for avtalene i avtaleboken. Dette var ønsket
ettersom det lønner seg å sette opp en ny time før man tar betalt.
Journal:
Fikset feil som gjorde at beløpsfelt for valgt takst forsvant etter at man hadde vært innom
makro-knappen.
Giroer kan nå annulleres direkte fra journal ved å høyreklikke på linjen og velge annuller giro.
Økt størrelsen på frilinje-registreringsbildet.
Forbedret dokumentscanning fra twain-kilder.
Forbedret kobling mot røntgenprogrammet VisiQuick.
Fikset planlagt overslag slik at det nå viser riktig klinikkhonorar også for de som ikke har
direkteoppgjør, tidligere ble refusjonsbeløp for disse feilaktig lagt til i klinikkens honorar.
Recall:
Flytting av recall mellom brukere loggføres nå slik at man lettere kan angre og flytte tilbake
pasientene.
HELFO:
Satt makslengde på HPRnr-felt til 7 siffer slik at man ikke får tastet for mange siffer. (tidligere
10 siffer).
Alle brukerinnstillinger og lokale innstillinger har nå fått hint som forklarer hver eneste
innstilling.
Nextsys Dental støtter nå nyeste versjon (2.52) av Firebird SQL serveren. For nærmere
opplysninger om hvordan man kan oppgradere SQL-serveren ta kontakt med Nextsys. Dette
krever at det tas en backup i eksisterende server og en restore i den nye.

Versjon 2013.143 - Nye refusjonstakster for 2013
Alle takster i det vanlige takstregisteret i Nextsys Dental med tilknyttet refusjon får
automatisk oppdatert refusjonsbeløp til bruk i 2013. De som evt. har angitt tillegg på
2012-HELFO-takstene i registeret får automatisk samme tillegg på 2013-takstene, men her
bør man se over for å se at det ser ok ut.
Tannpleiere kan nå sende egne samleregninger til HELFO, denne muligheten skrus på ved å
gå inn i Oppsett – brukerinnstillinger, på HELFO / refusjon siden her setter man så et kryss i
‘Benytt tannpleieroppgjørsmelding’ (ligger nede i venstre hjørne). Tannpleiere som sender
samleregning på papir trenger ikke skru på denne innstillingen, den gjelder kun de som sender
på cd eller over helsenett med smartkort.
Oversikt over endringer i sjeldne medisinske tilstander per 01.01.2013:
ENDRET
KODE
DIAGNOSE
DATO
Medfødt kronisk neutropeni
01.01.2013 MKN

ENDRING

KOMMENTAR

Ut av Alisten

Denne går ut av listen og erstattes
med kronisk neutropeni (KN) som
omfatter både medfødt og ervervet
KN.

01.01.2013 KRN

Ny på A-listen

Kronisk neutropeni

Ny på A-listen

01.01.2013 HOM
Homocystinuri

Ny på B-listen

01.01.2013 PON
01.01.2013 MUS

Polyarteritis nodosa
Muskeldystrofi

Ny på B-listen

01.01.2013 EDM

Emery-Dreifuss muskeldystrofi

Ny på A-listen

01.01.2013 OPD

Oto– pallato-digitalt syndrom

Ny på A-listen

01.01.2013 CAS

Castleman

Ny på B-listen

01.01.2013 PEL

Pseudoxanthoma elasticum

Ny på B-listen

01.01.2013 WDD

Worster Drought Disease

Ny på A-listen

14.03.2012 OFG

Orofacial granulomatose
(inkluderer oral manifestasjoner
av tilstandene Chron's, ulcerøs
colitt og sarkoidose)

Lagt til
endringene i
parentes

01.03.2012 SPA

Kompleks hereditær spastisk
paraparese
Pachydermoperiostose

Ny på A-listen

01.03.2012 PAC

Ny på A-listen

ECD
01.03.2012

Ny på A-listen

Erdheim-Chester disease

Alle disse er automatisk oppdatert i systemet.

Gjelder fra 1.1.2012

Synonymer: Primær hypertrofisk
osteoartropati, Touraine Solente
Gole syndrom

Man kan med brukerinnstilling jobbe med 2012 og 2011 refussjonstakster, men vær klar over
at dette ikke påvirker takster i vanlig register som er satt opp med tilknyttet refusjon. Husk at
regninger som har blitt avvist kan korrigeres og sendes inn på nytt inntil 3 år etter første
avvisning, i motsetning til 6 måneders foreldesesfrist på regninger som aldri har vært sendt
inn.
Man har også en mulighet til å klage på en avvisning pga. forelding hvis grunnen til at
regningene ikke har blitt sendt inn skyldes feil i journalsystem eller at man ikke har fått
nødvendig hjelp fra journalleverandøren innen nødvendig tidsfrist. Samleregning må da
sendes på papir sammen med klageskjema.
Det gule heftet for 2013 fra HELFO ligger på hjelp-menyen i Nextsys.
Kort oppsummert er det høyere eller uforandret refusjonsbeløp på de fleste takstene, men vær
obs på at noen enkelttakster har fått lavere refusjonsbeløp, som for eksempel takst 802
(tannrøntgen, justert ned til 25kr fra 30kr). Derfor er det veldig viktig at man får lagt inn ny
versjon med nye takster så raskt som mulig, ellers vil alle regninger med tannrøntgen bli
avvist pga. krav om for høyt refusjonsbeløp.
Forbedret bruk av kjeveortopedi-takstene, og utbedret noen feilmeldinger som kom i gamle
skjema fra 2008 med takst 3a og 3b.

Andre endringer:
Oversikt over sjeldne medisinske tilstander:
Laget mulighet til å endre merknad på sjeldne medisinske tilstander i listen.
Fikset så man kan overføre en tilstand fra A til B listen og omvendt.
Lagt til utskrift og eksportmuligheter.
Forbedret hastighet i meldingsmodul og EDI-meldingsmodul.
Fikset utskriftsrutiner fra register, tekst er nå tydeligere.
Journal:
Lagt til nye valg på x-knapp:
‘Vis kun fritekst linjer’ med snarvei Shift+Ctrl+F
‘Vis kun info linjer’.
Info linjer vises heretter ikke lenger om man har brukt valg om å kun vise behandling.
Fikset feil som gjorde at makroer ikke tok hensyn til antall som var satt opp på takster med
tilknyttet refusjon i registeret.
Perioskjema, utskrift har nå fått et nytt valg ‘Med tekst’ som fører til at alt som er skrevet i
merknadsfeltene også kommer med på utskriften.
Utskrift av resepter mot kvitteringsskriver er forbedret slik at tekst ikke blir kuttet på langre
preparat-navn.
Helseskjema tomt utskrift, lagt til nytt valg for utfylling:
‘Ønskes innkalling? / Hvor ofte?’

Refusjonsmodul:
Fikset feil som gjorde at man kunne få lagret refusjonslinjer til diagnosejournal i noen tilfeller
fra refusjonsmodulen.
Siste OPG og BW blir nå også registrert i journal hvis man kun registrerer dette inne i
refusjonsmodulen.
Lagt til eksport-mulighet i HELFO-regnskap-utskrift.
Fikset feil i personalia, alle manuelt nyregistrerte postnr. kommer nå opp.
Fikset gsm-modem sms løsning, støtter nå også recallinnkalling per sms.
Brukerinnstillinger, standardvalg for visning i kontakter, fikset feil som gjorde at man ikke
fikk valgt 'Annet'.
Avtalebok, ved registrering av ‘Ikke møtt’ i behandlerovsikten får man nå spørsmål om å bytte
til behandleren som timen er registrert på om dette er forskjellig fra innlogget bruker. Dette
bør man svare ja på slik at evt. ikke møtt-gebyr blir registrert på korrekt bruker i journal.
Fjernet mulighet til å tapsføre saldo på en forskudd eller delbetalingsgiro, disse må heller
annulleres for å unngå rot i regnskapet.

