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Sak
RMR-884

Tittel
To personer med samme PNR

Kommentar / Beskrivelse
I enkelte tilfeller oppstår det feil med sesjonshåndtering. Dette kan føre til at navn og pnr blandes på to
rekvisisjoner som legges inn på likt. (Omfang estimert 1-2 ganger pr år)

RMR-871

Adresse som sendes ut til transportør når
en tur er delt stemmer ikke.

Når man deler en tur, ved hjelp av møteplass, i planlegging blir ikke adressen som sendes ut til
transportør riktig. Det er noen forutsetninger for at dette skal skje.
1. Opprett en returrekvisisjon i 4-stegs. Søk et leveringssted i behandlingstedsregisteret. Ikke søk nytt
hentested.
2.Når rekvisisjonen er ferdig opprettet går man over i planleggingsmodulen. Her splitter man turen.
Resultatet vil da være at man sender ut en bestilling hvor hentested ikke er blitt byttet, mens postnr og
poststed er blitt endret, Dette kan ses i XML meldingen.
Årsaken til dette er at organisasjonsnr på det orginale leveringsstedet henger igjen. Siden man ikke har
søkt på hentested kommer ikke organisasjonsnr til hentestedet med i bestillingen i sin helhet.

RMR-865

Beregn funksjon gir uventet resultat
'Pasient klar fra' ved tomt felt tt:mm i
Oppmøtetidspunkt

NISSY tolker tomt tidspunkt på behandlingsstidspunkt i til klokken 00:00 når man trykker på "Beregn"
Pasient klar fra.

RMR-864

Får ikke riktig feilmelding i overføring fra
EPJ om noe ikke er riktig

Tidliger har det vært slik man har fått en feilmelding, som sier ifra om hva som er feilen, når overføring fra
EPJ har feilet. Det kunne for eksempel stå "Det er en feil ved brukerstedsnummer, kontakt ditt lokale
kjørekontor". Etter NISSY 4.8 får man nå bare feilmelding "Java.nullpointer"

RMR-862

Treffliste kommer ikke på adresse.

Om adressen til pasienten skulle komme med en forkortelses fra folkeregisteret så vil det ikke
adressevasktjenesten gjenkjenne adressen og komme med forslag til en adresse eller treffliste over
tilnærmet like adresser.

RMR-861

Feilmelding når man bytter passord på
bruker og huker av for bytt passord ved
innlogging

Når man huker av for at rekvirent må bytte passord ved innlogging så får man ikke logget inn med bruker i
det hele tatt.
1. Rediger bruker: Sett nytt passord og huk av for at passord må byttes ved innlogging.
2. Gå til innlogging for rekvisisjon: Skriv inn bruker navn og passord. Man vil da få feilmelding: Se vedlegg
Om man så bytter passord og ikke huker av for at passordet skal byttes så kan man logge inn som
normalt.

RMR-860

Sjekker på navn fra EPJ
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Redigert hentested tilbakestilles ved
duplikatkontroll i ensides.
Feil adresse ved bytte av pasient etter steg
3 er fullført
Man må trykke "Hent pasient" dersom man
får opp treffliste
Pasient adresse endrer seg

Dersom man redigerer hentestedsadressen og får dublikatkontroll ved opprettelse av rekvisisjonen
nullstilles endringene som er gjort på hentested.
Ved bytte av pasient når steg 3 er fullført. Kommer feil adresse på reise hvis en ikke går inn på rediger på
steg 3. Den første pasientens adresse ligger da som henteadresse
Dersom man søker på pasient, ved navn og får en treffliste med forslag må man trykke "Hent pasient" for
at hentested skal oppdatere seg.
Når man klikker på rediger hentested og legger inn en adresse manuelt for deretter å søke opp et nytt
leveringssted, så har adressen som står i pasientfeltet (under personummer og navn) endret seg til den
adressen jeg valgte i hentestedet.

Pasientens hjemmeadresse blir satt til
alternativ.
Hent- eller leveringsadresse endres tilbake
til gammel verdi.
Ruteberegning kjøres ikke på nytt ved
endret reisemåte fra FLY
Leilighetsnr er ikke fult synlig
Klokkeslett blir ikke riktig autoformatert 4stegs => Ferdigstill/Bestill

Ved redigering av egenandel, når pasienten har en alternativ adresse samme dato, endres feltet som
viser pasientens folkeregistrerte adresse, til den samme som alternativ adresse.
Dersom man endrer/redigerer hente- eller leveringssted og deretter endrer på egenandelsinfo tilbakestilles
endringer gjort på hente- og leveringssted. Dette gjelder for ensides.

Når man fyller ut klokkeslett etter Ferdigstill/ Bestill og trykker enter blir ikke feltet for klokkeslett
autoformatert med : mellom tallene. (Nettleser avhengig)

Sticky Headers funger ikke
Varsel om at passord utløper kommer ikke
opp i ensides.

Når passordet til en rekvirent, som benytter seg av ensides, nærmer seg utløpstid kommer dette ikke noe
varsel om dette. Tidligere har man fått beskjed om dette. Det kommer et varsel om man benytter seg av 4stegs rekvisisjon.
Bortfall av valg i steg 3 ved søk hente- og
Hvis man huker av for spes.behov, Spes.transport, årsak i steg 3, samt legger inn tekst i melding til
leveringssted.
transportør feltet, blir dette nullstilt om man trykker på søk hente- eller leveringssted.
Lagring av behandlingssted/møteplass/POI Dersom man skal opprette en ny POI/møteplass/behandlingssted og man skal legge dette til et
tar ikke hensyn til gårds og bruksnr
gårds/bruksnr så gjør ikke NISSY oppslag på det aktuelle gårds/bruksnr, men bruker heller senterpunktet
for postnummeret som også må oppgis.
får ikke lagret at pasient ikke ønsker SMS.

Gjelder når pasienten er oppført med mobilnr i mobilfeltet og telefonfeltet. (Feilen oppstår kun dersom det
er identisk nummer i mobilnummerfelt og telefonnummerfelt.)
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RMR-725
RMR-631
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RMR-149

kalender fungerer ikke på alle datoer i
Person fanen
Rekvirent kan ikke legge inn egen epostadresse
Lage retur [T]: her må det legges på en
kalender-knapp
CLONE - Sperre for å opprette rekvisisjoner
fremover i tid for deretter å bestille de
bakover i tid
Dersom man sletter en rekvisisjon (i rekv
modulen) så får ikke ressurs "beskjed" om
dette - og blir ikke rutekalkulert på nytt..
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Dersom man trykker på [T] etter å ha opprettet en rekvisisjon, får man opp et enkelt skjermbildet for å lage
en returrekv. Man må skrive inn dato, men man mangler kalender-knappen
Det er idag mulig å opprette en rekvisisjon fremover i tid, og i bestillings-steget endre behandlingsdatoen
bakover i tid(fortid). Dette medfører utlemper da rekvisisjonen blir "delvis" plukket opp av
etterregistreringsprosessen. Den får en status(17) som gjør at den ikke kan slettes, og den blir heller ikke
ferdigstilt på korrekt måte.

