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1.

Innledning

I den nye versjonen av NISSY er det en rekke forandringer fra tidligere versjoner. Endringene omfatter
både funksjonelle endringer som omhandler hvordan brukeren opplever at
brukergrensesnittet(frontend) oppfører seg og tekniske endringer som omfatter hvordan systemet
oppfører seg i bakgrunnen(backend) og hvilke andre systemer/løsninger NISSY er tilknyttet/integrert
mot. NISSY 5.0 settes i drift ca. 3 uker før Trapeze-utrulling starter. NISSY 5.1 settes i drift et par dager
før Trapeze-utrullingen.
Den største endringen i, og det grunnleggende formålet med NISSY 5.0, er støtte for å registrere
rekvisisjoner og pasientinformasjon i både NISSY (4.9) og Trapeze (etter hvilken planleggings-løsning
som er i bruk på pasientreisekontoret i det aktuelle området). I tillegg skal NISSY også ha støtte for å
kunne hente opp rekvisisjoner/pasientinformasjon fra Trapeze og vise disse i NISSY(rekvisisjonsmodul).
Som en del av en gradvis innfasing av Trapeze vil Pasientreisekontorer være på forskjellige løsninger
for planlegging over en viss periode, inntil alle til slutt er over på Trapeze og NISSY 4.9 Planlegging kan
avvikles.
NISSY 5.0 er en nedskalert versjon av NISSY som i utgangspunktet bare består av Rekvisisjonsmodul,
Administrasjonsmodul og hvor backend i stor grad er fjernet. Det vil si NISSY 5.0 vil kjøre parallelt med
NISSY 4.9. Rekvisisjoner som kommer fra NISSY 5.0 og registreres i NISSY 4.9 blir håndtert av 4.9 sin
backend (autoassign, dispatch osv.), på lik måte som tidligere.
Rekvisisjoner som sendes til Trapeze vil håndteres av Trapeze-backend.
Da NISSY 5.0 ikke lenger har noen backend har det vært nødvendig å migrere brukere og
behandlingssteder ut i to separate tjenester/register. Behandlingsstedsregisteret i 5.0 vil også
konsumeres av Trapeze. De nye registrene vil kunne nås fra Administrasjonsmodulen i NISSY 5.0.
Administrasjonsmodul i NISSY 4.9 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
I NISSY 5.0 Administrasjonsmodul vil man kunne gjøre nødvendige konfigureringer i forhold til hvor
opprettede rekvisisjoner skal «rutes». Her kan man definerer hvilken systemløsning (NISSY/Trapeze)
som er i bruk på hvert enkelt pasientreisekontor. På samme måte som tidligere definerer man også
hvilke postnummer som tilhører pasientreisekontor-området. Alle rekvisisjoner som opprettes fra
disse postnumrene vil blir rutet til det respektive planleggings-verktøyet i NISSY 4.9/Trapeze.
NISSY 5.0 går også vekk fra tidligere folkeregister, frikortregister og adresseregister og benytter isteden
PRIMO-tjenesten for tilsvarende oppslag.
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Ved igangsetting av Trapeze på et pasientreisekontor vil det være behov for å overføre de
«resterende» fremtidige rekvisisjonene for det aktuelle pasientreisekontoret i NISSY 4.9, til Trapeze.
NISY 5.0 har en bulkoverføringsversjon som overfører disse til Trapeze og setter status på disse til
300(overført) i NISSY 4.9.
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.
I tilfelle problemer etter igangsetting av Trapeze så finnes det en funksjon for å overføre rekvisisjoner
opprettet i Trapeze, tilbake over til NISSY 4.9. Funksjonen tar ikke med endringer gjort på pasienter, og
i tilfelle 5.0 må rulles tilbake til 4.9 vil ikke endringer på behandlingssteder og brukere kunne rulles
tilbake inn i NISSY 4.9.
Av funksjonelle endringer vil rekvisisjonsmodulen inneholde en del tilpasninger gjort for å kunne
imøtekomme funksjonaliteten i Trapeze.

Den største merkbare endringen for rekvirentene vil trolig være at de fra og med versjon 5.1 må
gjennomføre en «rekvirentveileder» før man kan rekvirere, for å bekrefte at pasienten har helsemessig
behov for rekvirert reise til behandling. Det vil heller ikke lenger være mulig for rekvirenter å benytte
4-stegs rekvisisjonsmodul, da kun transportkoordinatorer har tilgang til denne.
Rekvisisjoner i NISSY 4.9 som skal redigeres (blå «R») vil sende brukeren tilbake til NISSY 5.0 for
redigering.
I NISSY 5.0 blir det gjort endringer for hva en rekvirent har tilgang til å se under «Hent
rekvisisjon/Transportstatus». Tidligere kunne en rekvirent se alle rekvisisjoner som hadde
henteadresse(postnr)/leveringsadresse(postnr) tilsvarende postnummeret på det tilknyttede
behandlingsstedet til rekvirenten. Brukeren kunne også fritt endre til tilknyttede behandlingsstedet
selv.
I NISSY 5.0 kan brukeren kun se rekvisisjoner til/fra det faktiske behandlingsstedet som brukeren er
tilknyttet. Det vil heller ikke være mulig for brukeren å endre behandlingsstedet selv, men kan kun
velge blant en liste av pre-definerte behandlingssteder, godkjent av en transportkoordinator.
Arbeidsflyt før “ditt” kontor har tatt i bruk Trapeze:

-

Rekvisisjon opprettes i NISSY 5.0 rekvisisjonsmodul
Rekvisisjon planlegges i NISSY 4.9 planleggingsmodul
Rekvisisjonsfane i NISSY 4.9 administrasjonsmodul benyttes som i dag.
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Arbeidsflyt etter “ditt” kontor har tatt i bruk Trapeze:
-

Pasientreisekontoret benytter Trapeze for opprettelse av rekvisisjoner
Eksterne rekvirenter benytter NISSY 5.0 for opprettelse av rekvisisjoner, disse lagres i Trapeze
løsningen.
Eksterne rekvirenter kan benytte “Hent” rekvisisjon og redigere på en rekvisisjon helt til det er
gjort endringer på den i Trapeze.
Planlegging og behandling av rekvisisjonen utføres i Trapeze.

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

5

2.

Endringer og feilrettinger

Følgende endringer er utført i denne versjonen:

Improvement RMR-1502

Databasejobber relatert til NISSY 5.0

Database

New Feature

Funksjon i systemadministrasjon for å bulkoppdatere
kommunenummer på behandlingssteder

Administrasjon

Improvement RMR-2123

Automatisere populering av config for NISSY 5.0

Administrasjon

Improvement RMR-1199

Ansvarlig rekvirent feltet må settes til obligatorisk(farget)

Rekvisisjon

Improvement RMR-1197

Det er mulig å "manipulere" PNR i ensides

Rekvisisjon

Improvement RMR-1656

Fjerne NAV fane med tilbehør

Administrasjon,
Database

Improvement RMR-1622

Utvide bulktransfer med mer logging

Administrasjon,
Database

New Feature

Endret tilgangsstyring i NISSY 5.0

Rekvisisjon,
Administrasjon

Improvement RMR-2144

Bruker blir ikke deaktivert ved tasting av feil passord tre ganger.

Rekvisisjon

Improvement RMR-2024

Dato tidligere enn nå i ensides

Rekvisisjon

Improvement RMR-2179

I "hent rekvisisjon" - Endre oppmøtetidspunkt til oppmøtedato

Rekvisisjon

Improvement RMR-2180

Endre personnummer - > Fødselsnummer i NISSY 5.0

Rekvisisjon

Improvement RMR-2181

Visning Fødselsnummer i "I Hent rekvisisjon/Transportstatus "

Rekvisisjon

Improvement RMR-2129

Ved søk på personnummer i nye "hent rekvisisjon" burde de nyeste
rekvisisjonene komme opp

Rekvisisjon

Improvement RMR-2146

Infoboks når bruker klikker i "Oppmøtetidspunkt - klokkeslett"

Rekvisisjon

New Feature

RMR-2047

Monitorering av NISSY 5.0

Zabbix

New Feature

RMR-1583

Varsel på e-post når rekvirentens passord utløper / deaktivering av
bruker

System

New Feature

RMR-1597

Pasientinformasjon NISSY / Trapeze

System

Improvement RMR-1973

Visning av Behandlingssted i steg 1 NISSY 5.0

Rekvisisjon

Improvement RMR-1974

Kommentarfelt under bruker er ikke overført fra 4.9 til 5.0

Administrasjon

RMR-2064

RMR-2176
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Improvement RMR-1836

Overordnet sak for å NISSY 5.0 ensides GUI tilpassinger.

Rekvisisjon

New Feature

Nytt felt på rekvisisjoner mot Trapeze

Rekvisisjon

Improvement RMR-1530

Tiltak for å nå 100% GEO koordinater i NISSY

Rekvisisjon

Improvement RMR-1755

Fryse klar fra feltet i 4-steg rekvisisjon

Rekvisisjon

Improvement RMR-1792

Utfylling av datorer på returer i ensides

Rekvisisjon

New Feature

Bulkoverføring

Database

Improvement RMR-1703

Unngå bytte av vindu ved "Rediger pasient", og evt. "Ny pasient" og
"Søk pasient"

Rekvisisjon

Improvement RMR-1706

Nye ensides sortering spesielle behov

Rekvisisjon

Improvement RMR-1691

Returer med rød R etter seg

Rekvisisjon

Improvement RMR-1704

Unngå bytte av vindu ved "Rediger egenandel"

Rekvisisjon

New Feature

RMR-1452

Endring på "Pasient klar fra" og oppmøtetidspunkt

Rekvisisjon

New Feature

RMR-1573

Overføring av personinfo fra NISSY til Trapeze

System,
Administrasjon

Improvement RMR-1325

NISSY 5.0 - Må legge inn sperre for valg av mer enn en plasstype (ERS,
RB, LT)

Rekvisisjon

New Feature

RMR-1045

Endringer i Administrasjonsmodulen - NISSY 5.0

Administrasjon

New Feature

RMR-1315

Rekvisisjoner med status 300 skal ikke vises

Administrasjon,
Planlegging, Rekvisisjon

Improvement RMR-1206

NISSY 5.0 skal rute rekvisisjoner til to systemer iht. hvilket versjon
kjørekontoret er på

Administrasjon,
System

New Feature

RMR-1136

Behandlingssteder hentes fra ny DB gjennom via ny backend

System

New Feature

RMR-1134

Brukere hentes fra ny DB gjennom via ny backend

System

New Feature

RMR-1088

NISSY 5.0 - Versjoner Java/Tomcat

System

Improvement RMR-2231

Endre ledsager til Reiseledsager

Rekvisisjonsmodul

Improvement RMR-2109

RMR-5.0-Legg til navn eller kommune i resultatlista for Person ved søk
med telefonnummer

Administrasjon

Improvement RMR-1801

RMR-Bestillinger med status "NY" og advarselsteksts om effektuering

Rekvisisjon

RMR-1876

RMR-1306
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Improvement RMR-2160

Endre visning av informasjon om at man må bytte passord

Rekvisisjon

Improvement RMR-1908

Ved import fra EPJ bør også dato "Pasient klar fra" autopopuleres

Rekvisisjon

Improvement RMR-2138

Alfabetisk sortering på POI'er.

Rekvisisjon,
Administrasjon

New Feature

Endring på "Hent rekvisisjon/Transportstatus"

Rekvisisjon

Improvement RMR-2121

Forbedre visning av melding ved deaktivering av modul.

Rekvisisjon

Improvement RMR-2091

Varsling om ugyldig e-postadresse på pasient i rekvisisjonsmodul.

Administrasjon

Improvement RMR-1781

Endre telefonnr fra 05515 til 915 05 515 på utskrift av rekvisisjon

Rekvisisjon

Improvement RMR-1707

Fjerne feltet Rekvirent ID i nye ensides

Rekvisisjon

New Feature

RMR-1593

CLONE - Hent rekvisisjon - Utskrift som lister

Rekvisisjon

New Feature

RMR-1550

Gjøre antall tillatte tegn i PNR (ensides og 4 stegs) konfigurerbar

Rekvisisjon

Improvement RMR-972

Antall tegn i feltet ring ved ankomst hentested

Rekvisisjon

Improvement RMR-959

Gatenummer kommer i gatenavn-feltet

Rekvisisjon

Improvement RMR-1333

Beskrivende tekst bak feltet ansvarlig rekvirent

Rekvisisjon

Improvement RMR-1830

RMR-Hent rekvisisjon: Default valg er å søke opp rekvisisjoner ved
hjelp av personnummer

Rekvisisjon

Improvement RMR-1777

Endre logo i NISSY 5.0

Rekvisisjon,
Administrasjon

Improvement RMR-324

Ved feil passord ved pålogging i planlegging, blir man ikke sperret.

RMR-2090

Rekvisisjon

NISSY 5.1
Task

RMR-1758

Løsning for roll-back - TPZ data til NISSY

Teknisk

New Feature

RMR-2287

Rekvirenter skal kun benytte ensides

Rekvisisjon

New Feature

RMR-2293

Rekvirentveileder

Administrasjon
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3.

Felles for rekvisisjonsmodulene

Endringer i pålogging
Antall tillatte forsøk på pålogging er nå begrenset til 3. Dersom man skriver feil passord 3 ganger vil
brukeren bli deaktivert.

Hent rekvisisjon og transportstatus er slått sammen, søk på fødselsnummer øverst
«Hent rekvisisjon»-funksjonen og «Transportstatus»-funksjonen er slått sammen til en funksjon hvor
man vil kunne se de samme detaljene som tidligere i samme skjermbilde. Søk på personnummer er
flyttet til toppen da dette er kriteriet brukerne oftest benytter å søke på.
For øvrig er «Oppmøtetidspunkt» endret til oppmøtedato».

Resultat av søk gir mer enn ett treff vil gi en liste som er sortert i synkende kronologisk rekkefølge.
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Detaljer for transportstatus (tidligere egen funksjon) for rekvisisjonen man har markert, vises nederst
på skjermen:

Endret tilgangsstyring ved fremsøking av rekvisisjoner
I NISSY 5.0 er tilgangsstyringen endret i forhold til NISSY 4.9. tilgangen utstedes av
administratorer/transportkoordinator ved tilhørende pasientreisekontor. Tidligere kunne rekvirenten
knytte seg til et hvilket som helst behandlingssted. Nå vil det kun være mulig for rekvirentene å knytte
seg til de behandlingsstedene som en administrator/transportkoordinator gir tilgang til.
I administrasjonsmodulen legger administratoren/transportkoordinatoren til behandlingssteder under
brukeren ved «Legg til rekvirenttilknytning»-funksjonen.
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Når rekvirenten logger seg inn i Rekvisisjon (Steg 1) vil den se de samme behandlingsstedene og kunne
velge blant disse. Rekvirenten vil kun se rekvisisjoner til/fra disse behandlingsstedene. Rekvirenten vil
også kunne se rekvisisjoner som rekvirenten selv har opprettet dersom disse ikke går til/fra
rekvirentens tilknyttede behandlingssteder.

Ansvarlig rekvirent obligatorisk
Feltet «Ansvarlig rekvirent» er nå obligatorisk å utfylle for brukere som kun har rollen «Rekvirent».
Feltet har fått ledeteksten «Behandler som har foretatt medisinsk vurdering» for å gjøre det tydeligere
for rekvirentene hva som skal fylles ut i feltet.

Telefonnr 05515 endret til 915 05 515 på utskrift av rekvisisjon
Telefonnummer (til PRK) på utskrifter (hent rekvisisjon) og varsler (ved forsøk på endring på rekvisisjon
som er under behandling av pasientreisekontor) er nå endret og gjort konfigurerbart. Endring gjøres i
NISSY Administrasjon ved callCenterNr-property
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«Rekvirent ID» er fjernet i ensides
«Rekvirent ID» - feltet er fjernet fra ensides rekvisisjon. Dette feltet viste tidligere samme informasjon
som man finner øverst på skjermen ved «Innlogget bruker» og var derfor overflødig.
NISSY 4.9:

NISSY 5.0:

«Pasient klar fra»-feltet er låst
I ensides legges det opp til at pasient klar fra feltet skal fryses hvis start adressen er i et Trapeze
område. Dette gjelder ikke for 4-steg hvor man kan fylle ut dette feltet.

Feltet «Pasient klar fra» vil bli automatisk beregnet av Trapeze når rekvisisjonen blir opprettet.
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Tiltak for å nå 100% GEO koordinater i NISSY
Trapeze er avhengig av GEO koordinater på både hentested og leveringssted for å kunne beregne
ruter. Det er lagt fokus på dette i NISSY rekvisisjonsmodul for å imøtekomme behovet for korrekte GEO
koordinater på adressene.

Dersom man skriver inn en adresse som ikke finnes i PRIMO sin matrikkeltjeneste så vil man få en av to
feilmeldinger. Dersom PRIMO ikke har noen forslag til hva adressen rekvirenten forsøker å treffe er, vil
man få følgende feilmelding:

Dersom PRIMO har et forslag til adresse, vil man få følgende feilmelding:

NISSY vil rute brukeren tilbake for å korrigere for å unngå at det blir opprettet en reise som ikke har
gyldig GEO koordinater. Det er også lagt på en ekstra sjekk ved opprettelsen av rekvisisjoner mot
Trapeze, som vil gi en feilmelding dersom rekvisisjonen ikke har gyldige GEO koordinater.
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Infoboks når bruker klikker i "Oppmøtetidspunkt - klokkeslett"
Det er lagt til en infoboks som dukker opp første gang brukeren klikker i feltet for klokkeslett –
oppmøtetidspunkt. Denne ser ut som følger:

Innholdet i infoboksen kan konfigureres i Administrasjonsmodulen og styres av to "Message" koder
"timeDialogHeader" og "timeDialogTxt" :

Endre personnummer - > Fødselsnummer i NISSY 5.0
Samtlige felt for «fødselsdato», erstattes med «fødselsnummer» i NISSY rekvisisjonsmodul.

Visning Fødselsnummer i "I Hent rekvisisjon/Transportstatus "
Her eksempelvis under «Hent rekvisisjon/Transportstatus»:
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Antall tegn i feltet ring ved ankomst hentested
Antall tegn i feltet «Ring ved ankomst hentested» er blitt begrenset til 8 siffer for å minimere mulighet
for feiltasting i feltet:

Ny logo
Topplogo i NISSY(alle moduler) er endret til Pasientreiser sin logo:

Antall tillatte tegn i PNR
Ved opprettelse av «Ny pasient» er det lagt en begrensning på 8-12 siffer, pga. tilsvarende begrensning
i Trapeze. Feilmelding blir gitt dersom man forsøker å legge inn pasient med mer enn 12, og færre enn
8 siffer i fødselsnummer.

Personnummer lengre/kortere enn dette vil gi feilmelding under opprettelse mot Trapeze. Parameter
kan justeres i Administrasjonsmodul ved ssn_max og ssn_min.

15

Dersom man forsøke å opprette en rekvisisjon mot Trapeze, på en eksisterende pasient hvor
fødselsnummer ikke er 8-12 siffer, vil man få følgende feilmelding under ferdigstilling:

Gatenummer i gatenavnfelt
Begrensninger i gammel NHN-folkeregistertjeneste gjorde at noen adresser (hvor gatenavn inneholdt
nummer) ble feiltolket i NISSY. Årsaken var at adressedata ble sent fra folkeregister i en og samme
streng, og oppdelingen av disse dataene ble problematisk dersom gatenavn inneholdt tall. Med ny
PRIMO-tjeneste, sendes dette over i sine respektive felt og dette skal derfor ikke lenger kunne oppstå.
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Forbedret visning av melding ved deaktivering av modul.
Når Rekvisisjonsmodul ble deaktivert i tidligere versjoner av NISSY fikk brukerne en «feilmelding» på
rekvisisjonssiden. Dette er nå gjort om til å vise en konfigurerbar varseltekst.

Her vil evt. relevant informasjon ved f.eks. nedetid vises for rekvirentene..

Varsler om passord som utløper
Tidligere (rosa boks) varsel om at rekvirentens passord er i ferd med å utløpe er gjort om til en pop-up
etter pålogging til rekvisisjonsmodulen dersom rekvirentens passord er i ferd med å utløpe. Dette ble
innført på bakgrunn av at en del brukere tidligere overså gammelt varsel. Varselet kommer når
passordet er mellom 166 og 180 dager gammelt (fra 14 dager før passordet utløper til passordet er
utløpt). Når bruker endrer passord vises ikke lenger varsel.

Når passordet er 180 dager gammelt vil det sendes et varsel pr. e-post til brukeren dersom brukeren er
registrert med gyldig e-post adresse. Etter 180 dager vil brukeren komme direkte til side for å endre
passord.

Dersom brukeren trykker «Avbryt» blir man sendt tilbake til innloggingsbildet.
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Om brukeren ikke har endret passordet innen 190 dager vil brukeren bli deaktivert og må kontakte sitt
pasientreisekontor for å aktivere brukeren på nytt.

Under er beskrivelse over hvordan systemet oppfører seg under passordets levetid på 190 dager:

Alfabetisk sortering på POI'er.
Søk på POI’er i administrasjonsmodul/rekvisisjonsmodul har tidligere gitt resultater i form av usorterte
lister. Resultatlistene er nå endret til å være alfabetisk sortert etter POI-navn:
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RMR-Bestillinger med status "NY" og advarselstekst om effektuering
Varselet «Denne rekvisisjonen er ikke bestilt. Rekvisisjonen må bestilles for å bli effektuert.» er nå
fremhevet for å unngå at denne overses av rekvirentene samt at kontrasten mellom tekstfarge og
bakgrunnsfarge er forbedret for å skape et bedre arbeidsmiljø for svaksynte og fargeblinde:

Endret ledsager til Reiseledsager
Begrepet «Ledsager» i NISSY er nå endret til «Reiseledsager» i NISSY for å tilpasse seg pasientreiseforskriftene, samt samsvare med bruk av samme begrep på Pasientreiser HF sine intranett/internett
sider.

Sperret for valg av mer enn en av disse spesielle behovene (ERS, RB, LT)
I dag kan man velge både ERS og RB på samme rekvisisjonen i NISSY.
I Trapeze, er dette definert som plasstyper. En pasient kan kun ha en plasstype i Trapeze løsningen.
(I WBC er det implementert slik at dersom man har valgt ERS, kan man ikke velge RB og omvendt.)

Endring på "Pasient klar fra" og oppmøtetidspunkt
Det er behov for å vise tidene for tidspunktene for tidlig/sen henting blir stemplet og gjort synlig i
NISSY for rekvisisjoner i Trapeze-løsningen.
TUR:
Trapeze opererer med tidsintervall for når pasient skal hentes. Dette intervallet vil da erstatte "Pasient
klar fra" på reiser til behandling.
For rekvisisjoner som skal gå mot NISSY backend, skal det ikke være noen endring.
For rekvisisjoner som skal gå mot Trapeze vil:
"Pasient klar fra" gråes ut, og man får tidspunktene fra Trapeze i oppsummeringsvinduet etter
rekvisisjonen er opprettet.
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Retur:
Klokkeslett som skrives i «Pasient klar fra» , settes i feltet «Behandling sluttid» på rekvisisjonen i
Trapeze.

NISSY 5.1
Søk på pasient
Ved søk på pasient kan man nå se hvilken «Kilde» treffet kommer fra:
-

Folkeregister
Lokalt N (NISSY)
Lokalt T (Trapeze)

Hvilket backend-system (utover PRIMO) det søkes i avhenger av hvilke systemer som er koblet opp
(NISSY/Trapeze)
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Rekvirentveileder
Det er innført en rekvirentveileder for brukere med rollen «Rekvirent». Veilederen vil vises ved hver
«nye» rekvisisjon som et overliggende vindu til rekvisisjonsmodulen:

Rekvirenten vil bli bedt om å bekrefte behovet for rekvirert reise til behandling. Ved trykk på en av
årsakene til behov vil rekvirenten sendes til ordinær ensides rekvisisjonsmodul etter ca. 3 sekunder.
Rekvirentveilederen vil deretter ikke dukke opp før neste rekvisisjon påbegynnes.
Mer informasjon om hver årsak vises ved å holde musepeker over «spørsmålstegn» bak hver årsak.
Dersom rekvirent ønsker mer informasjon rundt de forskjellige regelverk kan rekvirenten trykke på en
av de tre linkene på siden, hvorpå ny fanes åpnes med videre detaljer.
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4.

4-stegs rekvisisjonsmodul

Kun tilgjengelig for transportkoordinatorer – rekvirenter skal kun benytte ensides
I NISSY 5.1 vil ikke 4-stegs rekvisisjonsmodul lenger være tilgjengelig for brukere som kun har
brukerrollen «Rekvirent» da disse kun skal bruke ensides rekvisisjon.
4-stegs rekvisisjon vil bare være tilgjengelig for brukere med rollen «Transportkoordinator».
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5.

Ensides rekvisisjonsmodul

Det er gjort en del designmessige endringer i ensides rekvisisjon i den nye versjonen. Hele siden er
bygget opp i nytt rammeverk (basert på tidligere layout) noe som gjør at elementene på siden kan et
noe endret utseende og virkemåte. Spesifikke endringer:

«Søk pasient» og «Rediger egenandel» kan nå gjøres rett på hovedsiden (laster ikke
opp ny side)
I forrige versjon av NISSY kom man til en ny side for å søke opp pasient. Nå utføres søket på
hovedsiden:

Når man klikker på «Søk pasient» utvides skjermbildet med nødvendige søkefelt:
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Farge på infotekst i merknadsfelter er endret for bedre synlighet
Kontrast på tekst i merknadsfeltene er endret for å gjøre tekst tydeligere.
NISSY 4.9:

NISSY 5.0/:

«Reservert mot SMS varsel» på Telefon(fasttelefon) er fjernet
Muligheten for å huke av «Reservert for SMS varsel» etter telefonnummer er fjernet da det uansett
ikke vil sendes SMS til fastnummer:
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Ledetekst på spesielle behov, flere kolonner for spesielle behov og «antall
ledsagere» er flyttet nederst
Det er gjort en omstrukturering av spesielle behov for å frigjøre plass i rekvisisjonsmodulen. Feltet for
«Antall ledsagere» er flyttet under de spesielle behovene og ledetekst (ved å holde mus over) for de
spesielle behovene er lagt til:
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Unngå bytte av vindu ved "Rediger egenandel" og «Søk pasient»
Tidligere kom brukerne til et nytt vindu for å redigere egenandel. I ny versjon er egenandels-feltene
låst. Dersom man trykker «Rediger egenandel» frigjøres feltene og egenandels-parametere kan
endres:

26

Bytt Behandlingssted er gjort om til å kunne velge rekvirenttilhørighet
Rekvirentene kan ikke lenger fritt endre behandlingssted (se kap. 4).
Behandlingssted/rekvirenttilhørighet velges fra liste over tilgjengelige behandlingssteder (definert av
transportkoordinator/administrator):

Auto utfylling av dato i ensides
Dersom man tidligere skrev en ugyldig dato i oppmøtetidspunkt, fikk man en feilmelding. Om man
deretter korrigerte datoen ble denne ikke kopier over til «Pasient klar fra» og evt. «Returrekvisisjon». I
ny versjon blir alle endringer kopiert over fortløpende til de respektive feltene.
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Dato tidligere enn nå i ensides
I tidligere versjon av NISSY fikk man ingen varsel dersom man skrev inn en dato tidligere enn dagens
dato. Nå får man et varsel dersom datoen man skriver inn er bakover i tid:

Det er ikke lenger mulig å "manipulere» fødselsnummer i ensides
Det var tidligere mulig å redigere fødselsnummer etter man hadde gjort søk på pasient, i ensides.
Dette medførte at man kunne lagre pasienter med «feil/ugyldige» personnummer. I ny versjon
«fryses» fødselsnummer etter man har gjort søk på pasient, og det vil følgelig ikke være mulig å legge
inn/redigere fødselsnummer. For å endre pasient må man trykke «Bytt pasient» som igjen vil fjerne
alle data for pasient som tidligere var hentet opp.
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6.

Administrasjonsmodulen

Ny Administrasjonsmodul - NISSY 5.0
Det er laget en ny administrasjonsmodul. Elementer som ikke lenger er relevante er ikke tatt med, og
nye elementer i forbindelse med integrasjon mot Trapeze er implementert.

Brukere
Likt som tidligere, men søk gjøres ikke mot samme brukerdatabase som NISSY 4.9. Det er to
forskjellige brukerdatabaser. For endringer på NISSY 4.9 brukere så må man åpne /administrasjon for å
redigere disse.

Behandlingssteder
Likt som tidligere, men søk gjøres ikke mot samme behandlingsstedsregister som NISSY 4.9. Det er to
forskjellige registre. Endringer skal ikke gjøres i 4.9 behandlingsstedsregister.
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Spesielle koder
Oppsett og konfigurering av NISSY, og integrasjonsregler for kobling mot Trapeze:

Person
Søk på personer for å redigere detaljer (adresse, epost, tlf nr, spesielle behov) for pasienten.
Søk gjøres i respektive systemer (NISSY, Trapeze) ut ifra hvilke backend-systemer som er koblet opp.
Når NISSY 5.0 er rullet ut skal brukerne på PRK benytte personfane i 5.0 for admin av ovenstående
informasjon. Data som legges inn i NISSY 5.0 person må også skrives til 4.9 slik at informasjon om SMS
er oppdatert for SMS-tjenesten.
I det øyeblikk Trapeze er rullet ut ved første kontor må data også skrives til Trapeze.
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Administrasjon
System konfigurasjon: Konfigurasjon av hvilke postnummer som tilhører hvilke pasientreisekontorer,
og hvilket backend-system som er i bruk på hvert enkel PRK.

Oppdatere kommunenummer: Funksjon for å masse-oppdatere kommunenummer (på
behandlingssteder) ved evt. endring fra ett kommunenummer til et nytt, for en kommune.

Kjørekontor
Konfigurasjon av hvilke spesielle behov og transporttyper som brukes eller ikke er i bruk på de
forskjellige pasientreisekontorene.
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Overføring til Trapeze
Funksjon for å overføre rekvisisjoner fra NISSY til Trapeze. Dato(fra/til) for hvilke
rekvisisjoner(behandlingsdato) velges. Deretter velges «Kjørekontor» i listen, da bare rekvisisjoner for
dette pasientreisekontoret vil overføres. «Ventetid» settes normalt til 200 ms. Først kjøres «Finn
antall». Dette vil returnere sum av antall rekvisisjoner som skal overføres. Deretter trykkes «Start» for
å starte overføring.

Overførte rekvisisjoner vil settes til status «300 – Overført trapeze» i NISSY.

Overføring fra Trapeze
Funksjon for å overføre rekvisisjoner fra Trapeze til NISSY. Dato(fra/til) for hvilke
rekvisisjoner(behandlingsdato) velges. Deretter velges «Kjørekontor» i listen, da bare rekvisisjoner for
dette pasientreisekontoret vil overføres. «Ventetid» settes normalt til 200 ms. Først kjøres «Finn
antall». Dette vil returnere sum av antall rekvisisjoner som skal overføres. Deretter trykkes «Start» for
å starte overføring.

Overføring av personer til Trapeze
Funksjon for å overføre pasientinformasjon (telefonnummer, epost, spesielle behov, alternative
adresser osv.) fra NISSY til Trapeze slik at dette vil være tilgjengelig etter NISSY backend er avslått.
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Varsling om ugyldig e-postadresse på pasient og bruker i rekvisisjonsmodul
Det er lagt inn sjekk på gyldig e-post adresse ved redigering av brukere(administrasjon) og
pasienter(rekvisisjon). Tidligere ble dette kun validert under opprettelse av bruker/pasient.

Legg til navn eller kommune i resultatlista for Person ved søk med telefonnummer
Søk på telefonnummer under «Person» i administrasjonsmodul, kan gi flere treff dersom samme
telefonnummer er knyttet opp mot flere pasienter. Tidligere ble kun personnummer vist i trefflisten.
Her vises nå også etternavn og fornavn for å enkelt kunne skille personene.
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Kommentarfelt under bruker er ikke overført fra 4.9 til 5.0
I NISSY 4.9 var det to kommentarfelt under brukeren («Kommentar» og «Tidligere kommentar»). Disse
er nå gjort om til ett kommentarfelt, hvor siste kommentar vises

Tidligere kommentarer finner man under «Hendelselogg» på brukeren:
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7. Egenandel og frikortrefusjon
Ingen endringer er gjort.

8. Rapporter
Ingen endring, rapporter kjøres fremdeles fra 4.9.
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9. Tekniske endringer
Bulkoverføring
Bulkoverføring er en funksjon for å overføre ubehandlede rekvisisjoner til Trapeze fra NISSY. Denne
skal brukes når et pasientreisekontor tar i bruk Trapeze, slik at (fremtidige) rekvisisjoner som ligger i
NISSY Planleggingsbilde blir overført til Trapeze. Overføring vil kjøres i flere omganger pr
pasientreisekontor for et begrenset antall dager pr. gang. Rekvisisjoner som blir overført vil få status
«300 – overført trapeze» i NISSY. Rekvisisjoner som er overført til Trapeze vil ikke lenger vises i NISSY
planlegging.

Overføring av personinfo fra NISSY til Trapeze
Når NISSY 5.0 går i produksjon vil pasientinformasjon hentes fra ny PRIMO tjeneste. Pasient som
hentes fra PRIMO settes sammen med persondetaljer som er lagret i NISSY. Dersom PRIMO ikke gir
treff på pasienten man søker på, vil det gjøres et lokalt søk i NISSY (på pasienter som er lagret lokalt)
med tilsvarende sammensetning med detaljer for pasient.
Ved utrulling av NISSY 5.1 vil også PRIMO benyttes for personsøk og videre skal pasientinformasjon
hentes (og lagres) fra (til) Trapeze. Dette krever at all nåværende pasientinformasjon som er lagret i
NISSY må overføres til Trapeze under utrulling. Funksjon for dette er omtalt i denne
endringsdokumentasjonen (Administrasjon – «Overføring personer til trapeze»).

Varsel på e-post når rekvirentens passord utløper / deaktivering av bruker
Det er laget en funksjon for å varsle brukere om passord som utløper. Dersom det er mindre enn 10
dager til passord utløper vil det sendes ut et varsel til brukeren om at passord må endres for å unngå
at brukeren blir sperret. Funksjonen er laget på bakgrunn av at det er en del rekvirenter som ikke er
inne i NISSY så ofte, som igjen gjør at disse brukerne blir sperret uten av rekvirenten har fått beskjed
om dette, og derfor må ta kontakt med pasientreisekontoret. Varsel sendes kun én gang.

NISSY 5.0 skal rute rekvisisjoner til to systemer iht. hvilke system
pasientreisekontoret benytter
NISSY 5.0/5.1 er laget på en slik måte at opprettede rekvisisjoner blir lagret i:




NISSY 4.9.9 – ved utrulling av 5.0
NISSY 4.9.9 eller Trapeze – ved utrulling av Trapeze
Trapeze – når alle pasientreisekontorer har tatt i bruk Trapeze

I NISSY 5.0 Administrasjonsmodul vil man kunne gjøre nødvendige konfigureringer avhengig av hvor
rekvisisjonene skal «rutes». Her kan man definerer hvilken systemløsning (NISSY/Trapeze) som er i
bruk på hvert enkelt pasientreisekontor. På samme måte som tidligere definerer man også hvilke
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postnummer som tilhører pasientreisekontor-området. Alle rekvisisjoner som opprettes fra disse
postnumrene vil blir rutet til det respektive planleggings-verktøyet i NISSY 4.9/Trapeze.

Behandlingssteder og brukere hentes fra ny DB via ny backend
NISSY 5.0 vil ikke bruke samme behandlingsstedsregister og brukerregister som NISSY 4.9. For NISSY
5.0 så er disse migrert ut i en egen tjeneste, hvor behandlingsstedstjenesten også kan benyttes av
andre systemer. I hovedsak vil det kun være transportkoordinatorer som trenger vedlikeholde sine
brukere i begge versjoner. Rekvirenter vil det kun være nødvendig å vedlikeholde i NISSY 5.0
Administrasjon.

Monitorering av NISSY 5.0
Monitorering av NISSY 5.0 vil foregå på en litt annen måte enn tidligere da denne versjonen ikke lenger
har en fullverdig backend. Tjenesten for bruker- og behandlingsstedsregister vil ha egen separat
helsesjekk som monitoreres, samt tomcat (webserver) som overvåkes av NHN på samme måte som
tidligere.
NISSY 4.9 på sin side vil ha eksisterende overvåkning inntil dette systemet skal slås av.

Automatisere populering av config for NISSY 5.0
NISSY 5.0 har egen funksjon for å eksportere/importere systemkonfigurasjon. Dette gjør det enklere å
klone konfigurasjon fra et miljø til et annet (f.eks. TEST/QA/PROD)

Løsning for roll-back - TPZ data til NISSY
Det er utviklet en løsning for rollback TPZ->NISSY som skal kunne overføre rekvisisjonsdata tilbake til
NISSY 4.9 dersom det skulle bli behov for dette. Funksjonen vil derimot ikke overføre endringer på
behandlingssteder og brukerdata slik at den type data som er endret siden overgang vil ikke være
tilgjengelig ved en evt. rollback.
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