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RAK-permen
• Utskrift av RAK kompendiet 

• Informasjon omkring de tre gruppemøtene

• Utskrifter av Power Pointer  

• Eksempel på forskrivingsrapport og endringsrapport

• Presenslister

• Påmeldingsinformasjon - påmeldingsfrist må holdes!

• Informasjon om Kortversjon av retningslinjene og 
Antibiotikafri resepter



Innlogging på e-portalen via: 
www.riktigantibiotika.no

http://www.riktigantibiotika.no/




Inngangsbildet:  KURSOVERSIKT 
Klikk på korrekt kurs – RAK 



Dashboard- RAK emnekurs, består av 3 moduler





Min gruppe: oversikt over alle gruppemedlemmene – møteoversikt                           
- Legg inn tidspunktene for gruppemøtene – klikk på grønn knapp til høyre



DATO OG PLANLEGGING AV NYTT MØTE:



Slett de som IKKE kommer på gruppemøtene manuelt, pga av kursbeviset 







MAIL TIL HELE GRUPPEN- f.eks. angående møtetidspunkt
Klikk på «konvoluttknapp» nederst til høyre



Mail til hele gruppen



MIN BRUKER:





Huskeliste for gruppeledere:
• Be  gruppen deres om å melde seg på så fort som mulig INDIVIDUELT via: 

www.riktigantibiotika.no

• Obs! litt forvirring omkring RAK og RAF

• Påmeldingsfristen er mandag 29. april. Viktig!

Gruppemøter:

• Gruppemøte 1: Første gruppemøte, helst innen 1-2 mnd. etter d.d.! – dette 
pga. av at data til endringsrapporten hentes fra 1. mai – 1. november 2019

Her diskuteres eksempelrapporten

• Gruppemøte 2: Må vente i ca. 3 måneder fra i dag - diskutere egen 
forskrivningsrapport - tilsendt pr post til legekontoret

• Gruppemøte 3: Må vente ca. 9. mnd fra i dag/oppstartsmøte– medio 
januar 2020- diskutere endringsrapporten – tilsendes pr post

http://www.riktigantibiotika.no/


EHF faktura til UiO
(Elektronisk handelsformat)

Denne informasjonen må leveres til ansvarlig 

regnskapsfører/ regnskapsfirma for bedriften.
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Innsending av faktura

 Fakturaer til UiO fra norske leverandører 

må sendes som EHF (Elektronisk handelsformat)

 UiO aksepterer ikke

 Papirfakturaer

 PDF- Fakturaer per e- post
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Fakturaadresse for elektronisk faktura

 EHF: 9908:971035854

 For mer informasjon om e- faktura og krav: 

http://www.uio.no/om/samarbeid/sende-faktura-til-

uio/index.html

http://www.uio.no/om/samarbeid/sende-faktura-til-uio/index.html
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Gratis portal for små leverandører

 Leverandører som sender et begrenset antall fakturaer i 

året, kan ta i bruk en gratis portal for å sende elektronisk 

fakturaer.

 Gå da inn på: https://www.uio.no/om/samarbeid/sende-

faktura-til-uio/aktivering-for-a-sende-faktura.html

 Klikk på blå knapp: «Send inn leverandøropplysninger»

 Fyll inn: 

1. Foretaksnavn           2. Organisasjonsnummer   

3.    Fakturaprogram      4. E-postadresse

 Send inn - UiO regnskap sentralt tar saken videre.

https://www.uio.no/om/samarbeid/sende-faktura-til-uio/aktivering-for-a-sende-faktura.html
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Informasjon pålagt for gyldig faktura

 Alle fakturaer må inneholde opplysninger i tråd med 

bokføringsloven.

 Fakturaer som ikke tilfredsstiller formkrav for faktura 

(salgsdokument) vil bli returnert.
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Informasjon pålagt for gyldig faktura

 Her er informasjon som er tilfredsstiller UiO fakturakrav:

RIKTIG FAKTURAADRESSE INFORMASJON OM 

FAKTURAAVSENDER

OBLIGATORISK 

FAKTURAINNHOLD 

Universitetet i Oslo Firmanavn Fakturanummer

NO-0316 OSLO Organisasjonsnummer Fakturadato

Org.nr: 971035854 Adresse Forfallsdato – NB! 30 dagers fakturafrist

* Faktura må adresseres til 

Universitetet i Oslo, 

og ikke personlig til UiO ansatte.

Postnummer KID- nummer eller Bankbetalingsmelding

Poststed Valuta

E- post Bruttobeløp

Telefonnummer Nettobeløp

Kontonummer MVA- beløp



MERKING AV FAKTURA

• Faktura må merkes med mottatt bestillingsnummer eller 

bestiller kode fra institutt/enhet som skal motta faktura til 

kontroll og godkjenning.

• Merking gjøres i feltet ‘Deres ref’/’Kundens ref’.
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Spørsmål?

 Frist: Innsending av krav om praksiskompensasjon må 

gjøres innen 2 måned etter oppstartsmøtet 

 Informasjon om EHF og fakturakrav sendes ut per e- post

 Husk å gi informasjonen videre til ansvarlig regnskapsfører/ 

regnskapsfirma for bedriften.


