For helsepersonell – Nissy 4-stegs rekvisisjon

Support 915 05 515

Lynguide - Veileder for elektronisk rekvirering av pasientreiser
Det første du må gjøre når du skal rekvirere en reise er å logge på i NISSY med din rekvirent ID og passord.
Ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor for å opprette ny bruker eller få rekvirent ID og passord på
nytt. Når e-post er registrert kan Glemt passord benyttes.
Når du har logget inn klikker du på Ny rekvisisjon
For hvert steg vil det komme et mørkeblått sammendragsbilde på høyre siden når du legger inn
opplysninger. Du kommer videre ved å følge menyen øverst i bildet, eller velge Neste.

Steg 1: Rekvirent

Din rekvirent ID er nå ferdig utfylt.
Behandlingssted: Det er behandlingssted tilknyttet din
rekvirent ID som vises.
Klikk deg tilbake til Steg 1 Rekvirent - Behandlings- sted
for å se ferdig utfylt informasjon om din bruker. Her har
du også mulighet til å endre passord og bytte ditt
behandlingssted.

Steg 2: Pasient

Tast inn pasientens personnummer, 11 siffer, og velg
Hent pasient. For personer som ikke er registrert i
folkeregisteret – benytt Ny pasient.
Ved å klikke på rediger pasient, kan du legge inn
pasientens mobilnummer, slik at pasienten kan få
varsling om transport på SMS.
Egenandelen kontrolleres automatisk (mot
frikortregisteret) og settes til gjeldende egenandelssats.
Hvis fritt sykehusvalg benyttes settes forhøyet
egenandel. Hvis pasienten er fritatt fra å betale
egenandel, eller hvis det gjelder barn under 16 år, vil
egenandelen automatisk settes til kr. 0.

Steg 3: Reise

Legg inn oppmøtetidspunkt og velg reisevei.
I adressefeltet vil pasientens folkeregistrerte adresse
stå. Alternativ adresse kan være lagt inn av pasientreisekontoret. Både hente- og leveringssted kan
endres ved å trykke Søk hentested/Søk leveringssted. Sjekk at riktig adresse er valgt.
Spesielle behov og antall ledsagere fylles ut. I noen
tilfeller kan pasientreisekontoret ha fylt ut flere
spesielle behov på en pasient. Kontroller at riktig
valg er gjort.
Trykk OK. Oppsummeringsbilde vises. Hvis alt ser
riktig ut, gå til steg 4 ved å trykke Neste.
Hvis denne feilmeldingen vises, trykk Avbryt og rett
opp hente- og leveringsadresser.

Steg 4: Ferdigstill

Legg inn navnet til behandler som er ansvarlig for
den medisinske vurderingen av behovet for tilrettelagt transport i feltet Ansvarlig rekvirent.
Velg Opprett rekvisisjon.
(For å opprette flere rekvisisjoner krysser du av for
Returrekvisisjon eller Serierekvisisjon. Dersom du
har velger serierekvisisjon og har skrevet inn
hentetider, kan du Opprette og bestille i samme
operasjon. Velg transporttype f.eks TAXI)

Det finnes to alternativer for ferdigstillelse:
1. Rekvirenten bestiller reisen: Bestill reisen ved
å trykke Bestill. Fyll inn Hentetidspunkt (når
pasienten er klar) og velg transporttype f.eks TAXI.
Legg eventuelt inn en Melding til transportør.
NB! Helseopplysninger må aldri sendes.
Eks: Reise hjem fra behandling.

2. Pasienten bestiller reisen: Når det er opprettet
en rekvisisjon kan pasienten bestille reisen selv på
915 05 515. Pasienten må ringe pasientreisekontoret tidligst mulig og senest dagen før reisen.
Hentetidspunkt avtales da mellom pasient og
pasientreisekontor.

