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1.

Innledning

I den nye versjonen NISSY 4.9.9 er det tilrettelagt for at denne kan integreres med NISSY 5.0 for å
motta rekvisisjoner fra NISSY 5.0 (Rekvisisjon). Det er derfor en rekke tekniske endringer og
tilpasninger som er utført i denne versjonen.
Det er laget støtte for at NISSY 5.0 kan hente ut data fra NISSY 4.9.9 og overføre disse til Trapeze.
NISSY 4.9.9 vil kjøre med sine eksisterende registre med brukere og behandlingssteder, mens NISSY 5.0
vil få et eget bruker og behandlingsstedsregister. Disse vil være identiske fra start, men etter hvert vil
disse divergere fra hverandre etter hvert som endringer gjøres i NISSY 5.0.
For å omgå problemer og utfordringer med to forskjellige/separate registre har det være nødvendig å
fjerne koblingene mellom de innkommende rekvisisjoner og brukerdata tilkoblet disse. I forbindelse
med dette er behandlingsstedsregister(administrasjon) fjernet fra NISSY 4.9.9 da dette ikke lenger skal
brukes. Brukere(administrasjon) er fremdeles tilgjengelig for å vedlikeholde brukere som skal benytte
Planlegging etc, men ikke for brukere av rekvisisjonsmodul. Rekvisisjonsmodul i NISSY 4.9.9 vil for øvrig
være deaktivert da NISSY 5.0 Rekvisisjon er den modulen som skal benyttes. Linker/koblinger som
sender brukeren fra f.eks planleggingsmodul til rekvisisjonsmodul vil omdirigere brukeren til NISSY 5.0
Rekvisisjon. Vedlikehold av brukere som skal benytte 5.0(rekvisisjon) må utføres i NISSY 5.0
brukeradministrasjon(«/administrasjon_new»).
Administrasjonsmodul i NISSY 4.9 («/administrasjon») vil fremdeles eksistere men hovedsakelig for å
kunne vedlikeholde brukere av NISSY 4.9 Planleggingsmodul (transportkoordinatorer).
Behandlingssteder blir fjernet fra NISSY 4.9 Administrasjonsmodul da dette erstattes av
«behandlingssteder» i NISSY 5.0 Administrasjonsmodul
NISSY 4.9.9 har støtte for overføring av pasientdata og rekvisisjoner til Trapeze. Ved overføring av
rekvisisjoner til Trapeze vil rekvisisjoner som er overført bli merket med status «300 – Overført til
Trapeze») i NISSY 4.9.9 Administrasjon.
Tilsvarende funksjon for overføring av pasientinformasjon (lokalt lagrede pasienter, telefonnummer,
epost, spesielle behov, alternative adresser osv.) eksisterer også i NISSY 5.0. Denne vil kjøres i
forbindelse med initial igangsetting av Trapeze slik at all informasjon vil hentes fra Trapeze og ikke
NISSY 4.9. Redigering av disse dataene vil da i etterkant bli lagret i Trapeze og ikke vedlikeholdes i
NISSY 4.9.
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2.

Endringer og feilrettinger

Følgende endringer er utført i denne versjonen:

RMR-1882 Improvement Redigering av rekvisisjon fra NISSY 4.9 til NISSY 5.0
Fjerne "Behandlingssteder" og "Person" i Administrasjonsmodul i

Administrasjon

RMR-2021 Improvement 4.9.9

Administrasjon

RMR-2071 New feature

System

Støtte for bulkoverføring av pasienter til Trapeze
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3.

Felles for rekvisisjonsmodulene

Rekvisisjonsmoduler for NISSY 4.9.9 er fjernet/deaktivert da brukerne skal benytte NISSY 5.0
Rekvisisjonsmodul.

4.

Planleggingsmodulen

Endret "rekvirenttilhørlighet" endres ikke på plakaten
Siden NISSY 4.9.9 og NISSY 5.0 benytter forskjellige bruker-databaser vil ikke endringer på brukerens
behandlingssted gjenspeiles på plakaten i NISSY 4.9.9 Planlegging. Rekvisisjoner i 4.9.9 er helt frikoblet
fra brukerdatabasen i NISSY 4.9.9.
Likeledes vil ikke endringer gjort på en bruker i 4.9.9 Administrasjon gjenspeiles i 5.0 Rekvisisjon.
Endringer på brukere i NISSY 5.0 må utføres i NISSY 5.0 Administrasjon.
På plakat i planleggingsmodul er også «Behandlingssted» endret til «Rekvirenttilhørighet»
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5.

Administrasjonsmodulen

«Behandlingssted» er endret til «Rekvirenttilhørighet»
Som følge av begrepsendring i NISSY 5.0 endres tilsvarende i NISSY 4.9.9. «Behandlingssted» i NISSY
4.9.9 Administrasjon – Rekvisisjoner, er endret til «Rekvirenttilhørighet». Dataene som vises under
«Rekvirenthørlighet» gjenspeiler de dataene som sendes over fra NISSY 5.0 Rekvisisjon, altså fra nytt
behandlingsstedsregister, da dette ikke lenger er koblet mot NISSY 4.9.9 behandlingsstedsregister.

Redigering av rekvisisjon fra NISSY 4.9 til NISSY 5.0
Ved redigering av rekvisisjon i NISSY 4.9.9 Administrasjon åpnes 5.0 rekvisisjonsmodul i ny fane
fremfor å åpne denne i samme fane. Dette for å unngå problematikk med å gå tilbake til 4.9.9 etter
redigering.

Adresse på søk rekvisisjon i 4.9 når rekvisisjon kommer fra 5.0
Når rekvisisjoner kommer fra NISSY 5.0 til NISSY 4.9.9 blir behandlingsstedsdata sendt over som en hel
streng med data fra NISSY 5.0 behandlingsstedsregister, da NISSY 4.9.9 behandlingsstedsregister ikke
lenger er koblet mot rekvisisjoner rekvisisjonene i NISSY 4.9.9. Strengen med behandlingsstedsdata blir
formatert i Administrasjonsmodul (samt planlegging – plakat) til å vise detaljer på samme måte som
tidligere.

Fjerne "Behandlingssteder" og "Person" i Administrasjonsmodul i 4.9.9
«Behandlingssteder» og «Person»-fanene er fjernet fra Administrasjonsmodulen da disse ikke skal
brukes. Behandlingssteder og endringer på personer skal nå gjøres i NISSY 5.0 Administrasjonsmodul
under tilsvarende faner der.

Brukere
Fane for å vedlikeholde brukere vil eksistere i Administrasjonsmodul, men det er viktig å merke seg at
denne er kun for å gjøre endringer på brukere som benytter planlegging/egenandel i NISSY 4.9.9
5

Feil visning av hvem som har opprettet rekvisisjon i loggen i admin
Da rekvisisjonsinformasjon sendes over fra NISSY 5.0 til NISSY 4.9.9 er det ikke lenger kobling mellom
brukerregister i NISSY 4.9.9 og rekvisisjonsdataene. Det er derfor nødvendig å sende en «fast» bruker
som «ansvarlig» som oppretter av rekvisisjon i NISSY 4.9.9 I Rekvisisjonslogg i NISSY 4.9.9
(Administrasjonsmodul) vil det derfor stå «NISSY50» på «Newrequisition»-innslaget i loggene:

«Rekvirent» vil fremdeles vise hvilken rekvirent som har opprettet rekvisisjonen:

6.

Egenandel og frikortrefusjon

Ingen endringer er gjort.

7.

Rapporter

Rapportmodul er fjernet i NISSY 5.0/5.1, men er tilgjengelig i NISSY 4.9 Administrasjonsmodul
(rapporter baserer seg kun på grunnlagsdata som blir registrert i NISSY 4.9).

8.

Ytelsesmodul

Ingen endringer er gjort.
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9.

Tekniske endringer

Støtte for bulkoverføring av pasienter og rekvisisjoner til Trapeze
Da det skal overføres pasientinformasjon og rekvisisjoner til Trapeze ved produksjonssetting, fra NISSY
5.0 Administrasjonsmodul, er det laget støttet for å hente ut dette fra NISSY 4.9.9. Dette utføres av
Pasientreiser HF.

10.

Overordnet arbeidsflyt

Arbeid som skal utføres

Modul

Rekvisisjonsbehandling

NISSY 5.0 rekvisisjonsmodul

Planlegging før Trapeze utrulling

NISSY 4.9 planleggingsmodul

Planlegging etter Trapeze utrulling

Trapeze

Brukeradministrasjon 4.9 planleggingsmodul

NISSY 4.9 administrasjonsmodul

Brukeradministrasjon 5.0 rekvisisjonsmodul

NISSY 5.0 administrasjonsmodul

Behandlingstedsregister

NISSY 5.0 administrasjonsmodul

Personfane

NISSY 5.0 administrasjonsmodul
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