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Det er høy aktivitet i Infodoc om dagen. 
På utviklingsavdelingen har vi blant annet 
ansatt to nye medarbeidere for å kunne 
levere ny funksjonalitet raskere til dere, 
samt levere spennende offentlige initiativ 
og prosjekter. 

Digital dialog med fastlegen via Helsenorge.no er det store 
nasjonale prosjektet som vi nå jobber med. I løpet av 2016 vil alle 
fastleger måtte forholde seg til begrepet «e-konsultasjon» hvor 
pasienten skal ha mulighet til å få gjennomført en legetime over 
nett. Fredag 6.november arrangerer Infodoc et halvdags-seminar 
på Scandic Hotel Ørnen i Bergen, hvor man vil få se hvordan 
dette skal fungere i praksis. Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, 
Gina Lind, vil orientere om løsningen, og du vil få anledning til 
å få svar på spørsmål som du måtte ha om dette tema. Eidsvåg 
legekontor har testet ut den foreløpige løsningen og vil fortelle 
om sine erfaringer. Hensikten med seminaret er at du skal få 
den innsikten du trenger for enkelt å kunne ta løsningen i bruk. 

For å delta på dette spennende seminaret 6. november ber vi 
deg sende en e-post til post@infodoc.no som du merker med 
«Digital dialog 6.nov». 

Ved utvikling av Infodoc Plenario er vi avhengig av gode sam-
arbeidspartnere. Blant de viktigste støttespillerne finner vi 
legekontorene og helsestasjonene som stiller seg til disposisjon 
som prøvekaniner og har gjort det til en del av hverdagen å teste 
ut nye løsninger i journalsystemet. På side 10-11 kan du lese 
hvilke erfaringer vår mest trofaste pilot-kunde har gjort seg. 

Infodoc deltar også i år på høstens store legekonferanser. Vi 
håper å treffe deg på Nidaroskongressen eller på gynekologenes 
høstmøte i Bergen, eller på Soria Moria når øyelegene møtes. Vi 
opplever stor etterspørsel fra både gynekologer og øyeleger om 
dagen, og i den forbindelse besøkte vi Blikk øyeklinikk i Oslo for 
å se hvordan de legger opp dagen med Infodoc Plenario som 
journalsystem. Dette kan du også lese om i denne utgaven av 
Infomag.

Jeg ønsker dere alle effektive dager på legekontoret 
og helsestasjonen! 

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as
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Etter ferien har jeg hatt gleden av å besøke- og snakke med mange av våre 
hyggelige kunder rundt omkring i landet. Så å si samtlige har nå oppdatert til 
versjon 2.23. Og samtlige gir positive tilbakemeldinger på at denne versjonen 
inneholder mye fin og nyttig funksjonalitet. Automatisk frikortspørring før 
pasienten kommer til time og ny sykmelding som gir mulighet for elektronisk 
dialog med NAV er noen av rutinene som alle legger merke til.

Jeg noterer imidlertid at det ofte er flere nye rutiner som brukerne av Infodoc 
rett og slett ikke vet at de har fått. Minner derfor om lenken til Nytt i denne 
versjonen som alle finner nederst i startpanelet. Her finner man en liste 
over alle vesentlige funksjonsendringer. Et lite tips som vi også har fått fra 
en dyktig systemansvarlig på Nesbru legesenter, Janne Finsberg, er at når 
det elektroniske nyhetsbrevet med «Nytt i versjon…» kommer, så kopieres 
det umiddelbart opp til alle på kontoret og legges i posthyllene deres. På 
den måten får alle informasjon om nyheter uten at de engang trenger å 
søke den frem.
Det kan for øvrig avsløres at Infodoc jobber med å etablere litt nye kanaler for 
å distribuere informasjon på en mer direkte måte til den enkelte sluttbruker. 
Vi håper det vil bidra til bedret informasjonsflyt. Følg med, følg med!

Som kundeansvarlig er jeg selvfølgelig glad for å høre at både gamle og nye 
funksjoner i våre produkter bidrar til en enklere hverdag. Men like viktig er 
det at vår organisasjon og våre tjenester også oppleves som gode. Min jobb 
er å kartlegge både det som fungerer bra og det som vi eventuelt trenger å 
justere. Jeg oppfordrer derfor alle som har noe på hjertet til å sende oss noen 
ord. Jeg velger å avslutte denne utgavens spalte med en av de hyggeligste 
e-postene vi har fått denne høsten:

Hei
Vi konverterte til Infodoc i juni 2014. Det å bytte journalsystem er ikke enkelt 
for noen part, men på grunn av support-teamet deres, har dette gått veldig 
bra. God support var et av salgspunktene dere vant oss med. Deres firma 
holder virkelig det dere lover!! Vi møter alltid en blid og tålmodig person når 
vi kontakter dere (og vi ringer OFTE! ;-)). Det har ikke vært et eneste ”problem” 
de ikke har kunne hjelpe med. Må bare si at alle på support representerer 
deres firma på en enestående måte. 

Takk for et veldig godt samarbeid.

Vennlig hilsen
Brannstasjonen Legesenter i Grimstad

Fortsatt god høst!
 
Mari-Anne Frantzen
Kundeansvarlig  

Ansvarlig utgiver: Infodoc as - Tekst: Bjarte Ottesen, Mari-Anne Frantzen, 
Marte Oppedal Berge, Johan Le Bozec.  
Layout/trykk: Cox - www.cox.no
Forsidebilde: Bente Haughom, leder i Norsk Oftalmologisk Forening (NOF).

2

N
ya

ns
at

te

Bli bedre kjent med ny 
funksjonalitet



3

Nye tider krever nye navn. Infodoc 
endrer nå navnet på sine versjoner 
fra løpenummer til årstall og versjon, 
slik at etter 2.23 kom Infodoc Plenario 
2015.2, og senere i høst kommer 2015.3 
og 2015.4. Vi jobber mye med å forenkle 
distribusjonen og oppdateringen av 
Infodoc Plenario, både for oss og for 
dere. Skal vi ha få og store versjoner, eller 
små og mange? Utfordringen med få og 
store er at det tar lang tid før forbedrin-
ger og ny funksjonalitet kan tas i bruk, 
og det er også større sjanse for at det har 
sneket seg inn feil, slik at vi må følge på 
med rettelser. Små versjoner kan være 
mer fokusert, funksjonalitet og rettelser 
kommer raskere ut i bruk, men brukere 
tvinges til å oppdatere oftere. Vi kommer 
nok til å øke oppdateringsfrekvensen 
noe fremover. Vi ser fordelene er mye 
større enn ulempene, samtidig skal vi 
prøve å gjøre mer av oppdateringene på 
en måte som ikke krever avbrudd i drift. 

Vårt produkt lever i et Windows-univers 
og er avhengig av hva som skjer med 
de ulike Windows-versjonene. Vi har 
tilpasset oss slik at vi er hundre prosent 
kompatibel med Windows 10, så det 
er trygt å oppgradere. Microsoft har 
avsluttet “Mainstream Support” for 
Windows 2008 januar 2015. De fortsetter 
“Extended Support” frem til 2020, men vi 
vil allerede nå varsle om at vi planlegger 
å slutte å supportere Windows 2008 fra 
januar 2017. Så neste gang serveren 
oppgraderes så oppfordrer vi deg til å 

ta i bruk ny versjon av Windows. Med 
2015 kom et par nyheter som vi håper 
at dere har tatt i bruk. Ved søk i journal 
(F3) kan en også søke i fritekst i lagrede 
korrespondansedokumenter. Endelig er 
det mulig å søke gjennom epikriser, brev 
og annet for å finne tilbake til akkurat 
det dokumentet som beskrev det pro-
blemet. Løsningen krever at tjenesten 
SQL Fulltekstsøk er installert på SQL 
serveren. Denne kan også installeres 
på gratis-versjonene av SQL server. Vi 
har også lagt inn en PDF-generator, 
så nå kan journalen og dokumenter 
enkelt lagres som PDF. Sammen med 
legeforeningen og EPJ-løftet har vi laget 
muligheten for å sende journalen som 
PDF-vedlegg, trygt kryptert og sikkert, 
til et annet legekontor. Dette skal være 
mulig å gjøre til alle legekontor uav-
hengig av EPJ-leverandør så snart alle 
får distribuert ut nye versjoner. Bruk 
korrespondansetypen «Journalutveks-
ling» for å utveksle journaler. Mellom 
Infodoc-kontor kan en fortsatt sende 
strukturert journal som før.

Vi har gjort noen små grep rundt mel-
dinger. Helsestasjoner kan nå sende 
PLO- og dialogmeldinger. Visningen av 
mikrobiologisvar er oppdatert. Denne 
tar nå med de nyeste variantene av resis-
tanstabeller. Og Infodoc Plenario kan nå 
settes opp slik at avsender av meldinger 
blir en tjeneste i henhold til AR, og ikke 
en person. Dette kan være viktig for 
legevakter og kommunale tjenester. 

Siden før sommeren har vi pilotert 
integrasjon med Helsedirektoratets nye 
tjeneste; «Digital dialog med fastlegen». 
Dette åpner opp for e-konsultasjon, 
sikker kommunikasjon med pasienten 
(i.e. sende prøvesvar digitalt) og mulig-
heten for å åpne opp timebøkene for 
online booking. En god beskrivelse av 
mulighetene finnes her: https://helse-
direktoratet.no/digital-dialog-fastlege. 
Kort oppsummert så er digital dialog fire 
tjenester mellom fastlege og pasient. 
Tjenestene er «Start e-konsultasjon», 
«kontakt legekontoret», «bestill time» 
og «forny resept». Piloterfaringene viser 
at dette virker, pasientene liker dette, 
legekontoret er fornøyd, og samlet 
sett sparer legekontoret arbeid. Utover 
høsten vil antallet piloter og brukere 
økes og Helsedirektoratet planlegger å 
begynne bredding på Vestlandet rett før 
jul, og i resten av landet utover i 2016. 

Husk at alle Infodoc Plenario versjoner 
har oppdaterte hjelpefiler og bruker-
veiledninger som du får frem ved å 
trykke Windows-hjelpefiltasten F1. Nye 
versjoner har også liste over hva som 
er nytt tilgjengelig. Bruk dette selv og 
til internopplæring, så forenkler dere 
egen hverdag. 

Mvh
Endre Dyrøy
Produktsjef
Infodoc AS
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Produktsjefens Hjørne

Jan-Erik Lothe Eide leverte  
nylig inn sin mastergrad i infor-
matikk, og stillingen som system-
utvikler i Infodoc er hans første 
innenfor fagområdet. Jan-Erik har 
stor faglig interesse for sikkerhet, 
noe som vil komme godt med nå 
når han skal utvikle løsninger 
for legekontor og helsestasjoner. 

Han sier at han gleder seg til å ta fatt på spennende 
prosjekter fremover, og vi er glade for å kunne ønske 
Jan-Erik velkommen til oss!
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te Tonje Vedde Fiskerstrand leverte inn 
sin mastergrad i fysikk i 2014, og har siden 
det vært ansatt som konsulent i Accenture 
hvor hun store deler av tiden har jobbet som 
utvikler og tester i NAV-prosjekter. Etter et år 
borte fra Vestlandets hovedstad ønsket hun seg 
tilbake, og søkte på stillingen som program- 
varetester i Infodoc. I denne stillingen får 
Tonje fortsette å jobbe med de spennende 

prosjektene som er på gang i helsesektoren, og hun sier at hun gleder 
seg til å være med og sikre at Infodoc fortsatt leverer produkter av 
høy kvalitet. Vi er glade for å ha fått Tonje med på laget!
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Tradisjonen tro deltar Infodoc også i år på 
Nidaroskongressen som i år arrangeres på 
Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trond-
heim, 19.-23.oktober. Vår erfaring er at dette 
er en fin arena for å møte våre kunder, og for 
å knytte kontakt med dem som enda ikke 
har prøvd Infodoc Plenario. Vi gleder oss til 
å møte dere!

21.-23.oktober vil vi også være representert 
ved årsmøtet i Norsk gynekologisk forening 
som denne gang avholdes i Bergen. Det er 
tydelig at mange gynekologer er på jakt etter 
et mer fremtidsrettet journalsystem, da vi har 
opplevd en stor økning i henvendelser fra 
denne spesialistgruppen. Det skal derfor bli 
kjekt å få møte mange av dere i Bergen i høst.

Den siste helgen i oktober deltar vi, som vi 
alltid gjør, som utstiller ved høstmøtet i Norsk 
Oftalmologisk Forening. Bildet til høyre er 
fra vårmøtet som vi deltok på i år. 

Aktuelt

Produktsjef i Infodoc, Endre Dyrøy, i hyggelig møte med Infodoc-bruker 
og leder i Norsk Oftalmologisk Forening, Bente Haughom.

Verden går fremover, og det åpnes stadig for flere muligheter for å lage enkel og effektiv programvare.  Samtidig stenges Microsofts 
support og støtte av gamle versjoner ned. For at vi fortsatt skal kunne levere et moderne og stabilt system må vi derfor varsle om at 
oppdateringer i Infodoc Plenario som leveres etter 1.1.2017 ikke lenger vil støtte operativsystemene Windows 2008 eller 2008 R2. Vi 
velger å gå ut med dette varselet allerede nå slik at det skal være mulig å legge en langsiktig plan for utskiftninger på ditt kontor.

Varsel om desupportering av gammel Windows programvare (Fra 1.1.2017)

Omkring 700 fastleger mottar 
fortsatt sin pasientliste fra 
HELFO på diskett. Men fra nyttår 
er det slutt.

Fra 1. januar 2016 blir det kun elektronisk 
overførte pasientlister som gjelder, en 
ordning hele 3 800 fastleger allerede 
benytter seg av. Infodoc Plenario er laget 
for å motta elektroniske pasientlister og 
de fastlegene som ikke er på, bør kontakte 
oss i god tid før årsskiftet for å få dette 
på plass. Du kan lese mer om dette på 
www.helfo.no. 

EKSTERN 
HELSESEKRETÆR

Telefon: 55 94 45 45    |    www.telemedic.no

Ingen ubesvarte henvendelser. Ingen faste 
høye lønnskostnader. Aldri opptattsignal.

Ring oss i dag på 55 94 45 45

PA RT N E R

✔   Betjener sentralbord og kundeservicetelefon på heltid, deltid 
eller ved for lang svartid iht. den nye fastlegeforskriften.

✔  Telemedic kan motta, behandle og besvare inn gående anrop, 
digital dialog og sms/epost fra dine pasienter og forbindelser.

✔  Våre helsesekretærer kan administrere timebøker, svare på 
pasientspørsmål etter oppslag i journalsystemet via NHN. 
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“Kontakt fastlegen på nett”

Fredag 6.november 2015 Kl 9-13

Scandic Hotell Ørnen Bergen

Helsenorge.no, digital dialog og e-konsultasjon er  begreper som 
du som fastlege snart må forholde deg til.  Infodocs seminar vil gi 
deg  forståelse av de nye  digitale  løsningene som skal være 
tilgjengelig for pasientene fra 2016.  Du vil også få se praktisk 

bruk i Infodoc Plenario.

2.5
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– Hva vil dette bety for legekontoret?

 Infodoc Informerer om den nye dIgItale hverdagen

Returadresse:
Infodoc as
Postboks 43, Bønes
5849 Bergen

Delta på Infodocs seminar og få den innsikten du trenger 
for enkelt å kunne ta løsningen i bruk.

Pris pr deltaker: kr 850
deltakeravgiften inkluderer lunsj 
på Scandic hotell Ørnen

Meld deg på i dag ved å sende en e-post til 
post@infodoc.no, merket “digital dialog 6.nov”
Påmeldingsfrist: 29.september

eidsvåg legekontor har testet digital dialog med 
pasientene og vil dele sine erfaringer med deg 
denne fredagen. 

“Kontakt fastlegen på nett”

Fredag 6.november 2015 Kl 9-13

Scandic Hotell Ørnen Bergen

Helsenorge.no, digital dialog og e-konsultasjon er  begreper som 
du som fastlege snart må forholde deg til.  Infodocs seminar vil gi 
deg  forståelse av de nye  digitale  løsningene som skal være 
tilgjengelig for pasientene fra 2016.  Du vil også få se praktisk 

bruk i Infodoc Plenario.
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Delta på Infodocs seminar og få den innsikten du trenger 
for enkelt å kunne ta løsningen i bruk.

Pris pr deltaker: kr 850
deltakeravgiften inkluderer lunsj 
på Scandic hotell Ørnen

Meld deg på i dag ved å sende en e-post til 
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eidsvåg legekontor har testet digital dialog med 
pasientene og vil dele sine erfaringer med deg 
denne fredagen. 

Fortsatt ledige 
plasser!
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Besøk Infobruks 
nye forum

på nett!
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Marianne Vestheim Kversøy  
Helsesekretær Bergen  

Kari Grindheim, 
helsesøster Fjell kommune

Knud Erik Alsbirk
Øyelege Sotra

Odd Lauvskard  
Allmennlege Bergen

Maria Barøy Ræder, 
Gynekolog Bergen

Susanne Prøsch 
Fastlege i Sandefjord

Regin Hjertholm
Eidsvåg legekontor

Finn Skogstad 
Stovner legesenter As

Infodoc plenario er et journalsystem med flere parallelle moduler. 
Helsestasjonsmodulen er en av disse. Vi som jobber på helsestasjonen 
kan ha flere ulike roller å forholde oss til utifra hvilke arbeidsopp-
gaver vi har. Helsestasjonsjournalen er den de fleste som jobber på 
helsestasjonen kjenner, men vi har også bl.a. en egen jordmorjournal 
og journal for helsestasjon for ungdom. Der er også i den senere 
tid utviklet en journal for de som jobber i flyktningehelsetjenesten. 
Dette er nødvendig fordi brukerne vi jobber med har så ulike behov.
 
Vi på helsestasjonen kan også sende elektroniske henvisninger og 
meldinger, men i begrenset omfang. Det mangler fremdeles noen 
tekniske løsninger bl.a. med tanke på det å kunne motta et elektronisk 
svar. Noe av dette handler om at vi ikke sender en melding som en 
person, men som en institusjon. Jeg vet at dette jobbes med og håper 
det snart er på plass.
 
På mange helsestasjoner «klamrer» vi oss fremdeles til den gamle 
papirjournalen parallelt med elektronisk journal, i redsel for at vi 
skal miste oversikten og glemme noen barn. Vi har fått en funksjon i 
Infodoc som heter «påminnelsesoversikt», som jeg håper kan utvikles 
videre slik at vi bedre kan trygge at ingen faller ut av systemet vårt. Vi 
ser også frem til den dagen da vi kan oversende journaler elektronisk 
mellom helsestasjoner som bruker ulike journalsystemer. Det vil være 
både tidsbesparende og gi oss en bedre oversikt over det enkelte barn 
når all tidligere informasjon kommer direkte inn i elektronisk journal. 
Dette vil være en verdifull kvalitetssikring.
 
I disse dager startes det opp en «prosjektgruppe» som sammen med 
Infodoc skal jobbe med videreutvikling av helsestasjonsprogrammet. 
Denne gruppen er i regi av Infobruk, og består av 3 helsesøstre: 
Mette Carlsen, Askøy kommune; Lisbeth Brakestad Gjil, Haugesund 
kommune og undertegnede fra Fjell kommune. Sammen har vi endel 
ideer, og har gjennom mange års bruk av Infodoc kjent på hva som 
fungerer og hva som ikke fungerer. Statistikk er en gjenganger når 
det gjelder problemstillinger. Vi skriver ofte mye i en journal om 
barns utvikling på forskjellige områder, men har ikke mulighet til 
å ta ut statistikk på hvordan det står til med barnefolkehelsa i en 
kommune. Dette ønsker vi en endring på. Vi ser frem til et spennende 
og fruktbart samarbeid.
 
Kari Grindheim – helsesøster i Fjell kommune og styremedlem i 
Infobruk

Med venleg helsing
Kari Grindheim – helsesøster Ågotnes 

Paul Juul-Hansen, 
Rasta legesenter
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www.infodoc.no/support

På grunn av at vi har 53 uker i 2015 er det viktig at de som bruker 
turnusplan som går over 2 uker med partall og oddetall må være 
ekstra obs på at turnusplan blir riktig ved årsskiftet. (De som bruker 
standard turnusplan på en uke er ikke berørt)

Om det viser seg å være feilaktig kan systemansvarlig på kontoret 
rette dette opp ved å gå inn som administrator i Timebok  >
systemvedlikehold  > endre timebok  > bokens turnusplaner.

*** Viktig informasjon 
      om turnusplan ***

I noen tilfeller kan det være ønskelig å få en påminnelse om 
spesielle forhold ved en pasient når du åpner pasientens journal. 
Det kan for eksempel være at vedkommende trenger tolk, er en 
dårlig betaler eller kan opptre voldelig.

Slik legger du inn et varsel for en journal: 

1. Åpne den aktuelle journalen og velg linken Opprett nytt 
 i funksjonspanelet (eller trykk på Ctrl+Alt+Shift+N). 
 Dialogboksen Opprett/endre varsel åpnes. 

Varsel ved åpning 
av journal

Sett deretter startdato på turnusplan til for eksempel til 
04.01.16 og verifiser i timeboken at den blir riktig.

2.  Skriv en tittel for varselet, og teksten som skal vise 
 når journalen åpnes. 
 Du kan også velge om varselet bare skal vises for din 
 egen signatur, eller for alle brukere som åpner journalen.

3.  Velg OK. Du kan opprette inntil tre varsler for en journal. 
 Hvis du vil endre eller slette et varsel, kan du velge 
 Andre moduler/Varsel/Opprett nytt fra menylinjen og 
 deretter velge en av linkene Endre eller Slett.
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SUPPORT

Tips

Enkelte kontorer som bruker Windows Vista og Windows 7 opplever at 
utskrift av sykmelding feiler etter oppdatering til versjon 2.23.
Dette skyldes som oftest at Internet explorer på arbeidsstasjonen ikke er 
oppdatert til siste versjon og fortsatt er på versjon 8. 

Oppdatering er nødvendig også for de som bruker andre 
nettlesere som standard nettleser.

Slik sjekker du hvilken versjon du har: Trykk på hjelp >→om Internet explorer

Utskrift av sykmelding etter 
oppdatering til 2.23

(Om du ikke ser hjelp menyen, trykk «Alt» på tastaturet)

Om du har versjon 8 kan du følge denne linken for å oppdatere til siste versjon.
http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/which-version-am-
i-using#ie=other

OBS: Enkelte opplever treghet ved utskrift av sykmeldinger. Her er løsningen 
oppdatering av drivere til skriveren. Maskinleverandør eller systemansvarlig 
på kontoret kan bistå med dette. 
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Øyelegens hverdag  
effektiviseres med Infodoc Plenario

Etter mange år med tett samarbeid med 
øyeleger har Infodoc Plenario blitt det 
foretrukne journalsystemet for brorparten 
av landets øyeleger. 

Felles for Infodocs kundegruppe er målet 
om høyest mulig effektivitet på kontoret. 
Hos øyespesialistene er dette fokuset 
kanskje enda større, da arbeidet avhenger 
av målinger og bilder på ulike instrument, 
hvor flere ansatte på legekontoret er 
involvert. Det er en stor kabal som skal gå 
opp i løpet av dagen, og dersom de tekniske 
hjelpemidlene ikke spiller på lag kan det 
fort bli rot i systemet. 

-Det er essensielt at journalsystemet og 
de ulike instrumentene som vi bruker 
kommuniserer med hverandre, sier øyelege 
Svein Ove Semb da vi besøker Blikk 
øyeklinikk i august. Den moderne og 
nyoppussede klinikken er sentralt plassert 
på Majorstua i Oslo. I lyse lokaler, dekorert 
med flotte naturbilder på veggene, jobber 
fire øyeleger side om side, i tett samarbeid 
med klinikkens helsepersonell. – Når en 
av mine medarbeidere har tatt bilde av 
pasientens øyne, kan jeg lese resultatene 
i pasientens journal i samme nå, forklarer 
Semb, som kan kategoriseres som over 
gjennomsnittet opptatt av effektivitet. 

Infodoc er godt integrert med de ulike 
instrumentene vi bruker (øyefotografering 
med Optomap, synsfeltsundersøkelser 
med autoperimetri og såkalt OCT scann av 
øyet). Det er veldig tidsbesparende at når 
en pasient allerede er registrert i Infodoc og 
fått pasient ID, så sendes navn og ID frem 
og tilbake mellom de ulike apparatene uten 
at vi må skrive inn dette flere ganger. Dette 
kalles DICOM (digital communication in 
medicine) modality worklist og fungerer 
veldig bra i Infodoc sammenliknet med 
flere andre journalsystemer.

På sitt kontor kan han styre det meste 
med fjernkontroller – fra musikkanlegg 
til hurtigtaster i journalsystemet. På eget 
initiativ har han lastet ned et program 
for autotekster i journalsystemet, og han 
har gått til innkjøp av en smart, liten 
innretning for enda raskere navigering i 
journalsystemets snarveier (Xkeys). – Det er 
nok ikke alle som er like interessert i dette 
som meg, men autotekster via AutoHotkey 
er veldig lett å bruke og noe alle vil ha nytte 
av, mener den engasjerte legen. Skriver jeg 
f.eks. «k1å» så kommer automatisk teksten 

«Kontroll om 1 år» inn.
-Svein Ove ligger nok hakket foran oss 
andre på den tekniske biten, men vi har 
god nytte av journalsystemet vi også, sier 
kollega Erling Haaskjold. Av egenskaper ved 
Infodoc Plenario som betyr økt effektivitet 
i arbeidet, trekker de to kollegene frem at 
e-resept er fullintegrert, huskelapper som 
kan leses av alle, automatisk frikortoppslag 
som sparer tid i luken, og muligheten 
til å kunne kopiere siste notat til nytt 
journalnotat. Sistnevnte egenskap var et 
ønske fra Blikk øyeklinikk som ble prioritert 
av produktrådet og ferdigutviklet i år.  – Det 
at Infodoc lytter til brukerne av journal-
systemet er svært viktig for oss, utdyper 
Svein Ove Semb. Vi så at muligheten til å 
kunne kopiere siste notat ville spare oss 
for å skrive mange repetitive notater hver 
dag, og det var svært gledelig at Infodoc 
prioriterte å utvikle dette for oss – og for 
alle andre spesialister som har flere relativt 
like kontroller av pasienter. Sist ankomne 
øyelege på Blikk øyeklinikk er Per Bjørn 
Stordahl som tidligere benyttet Winpro 
journalsystem. Han forklarer at det var lett 
å sette seg inn i Infodoc Plenario og forstå 
bruken av systemet, men førsteinntrykket 
var preget av mye museklikking. Her må 

Aktuelt
Øyelegene Erling Haaskjold og 
Per Bjørn Stordahl ved Blikk øyeklinikk.

Øyelege Svein Ove Semb ga oss en grundig 
innføring i øyelegenes hverdag på Blikk 

øyeklinikk i Oslo.
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kollega Semb bryte inn; - Det er flere 
som kan ha dette inntrykket i starten, 
men det de ikke vet er at det meste 
kan nås via få tastetrykk når man 
begynner å ta i bruk hurtigtaster og 
snarveier (som i MS Windows). Nesten 
alle handlinger eller kommandoer som 
kan utføres med en mus, kan utføres 
raskere ved å bruke én eller flere taster 
på tastaturet. Man må bare være klar 
over at de feltene i journalsystemet 
hvor en bokstav er understreket 
kan nås med Windows-funksjonen 
Alt+bokstaven. Da blir det med ett mye 
mindre klikking, forklarer Semb.

Vi takker for 
omvisningen på 
Blikk øyeklinikk!

Økt datakunnskap som pilot

Infodoc er avhengig av mange gode 
samarbeidspartnere ved utvikling av jour-
nalsystemet. De som betyr aller mest for oss 
i utviklingsprosessen er pilotkundene våre. 
Det er disse legekontorene og helsestasjo-
nene som stiller sin hverdag til disposisjon 
for at vi skal kunne teste ut nye løsninger 
på dem. De er rett og slett prøvekaniner, 
som får innsikt i journalsystemets fremtid 
samtidig som de må takle at det ikke alltid 
spiller helt på lag.

Vår mest trofaste samarbeidspartner på 
dette området er fastlege Øyvind Vassel på 
Ytrebygda legekontor. I hele ti år har han 
vært Infodocs kontaktpunkt på legekontoret 
og har samlet inn tilbakemeldinger fra alle 
sine kolleger, og videreformidlet disse til 
Infodocs utviklingsavdeling. Han har vært 
en uvurderlig hjelp i utviklingsarbeidet, og 
tapet er derfor stort nå når han har gått inn 
i pensjonisttilværelsen. Vi møtte Øyvind 
Vassel på legekontoret i august, et par dager 
før hans siste arbeidsdag. Med tanke på 
alle blomsterposene som stod på gulvet var 
det tydelig at det var flere enn Infodoc som 
ville takke for innsatsen gjennom et langt 
yrkesliv. 

Øyvind startet opp på Ytrebygda legekontor 
i 1991, og da gjorde han sitt første innkjøp 
av datamaskin. Og journalsystemet var 
Infodoc – men i en helt annen versjon 
enn slik Infodoc Plenario fremstår i 
dag. – Vi var ganske hjelpeløse med hensyn 
til datakunnskaper og ringte Infodoc for 
de enkleste spørsmål, forteller Øyvind. 
Men interessen for data har vært der hele 
tiden, og på begynnelsen av 2000-tallet fikk 
han forespørsel om å bli pilot for Infodoc 
Plenario.  – Vi visste vel egentlig ikke helt 
hva vi sa ja til, men det er helt klart at vi har 
hatt positivt utbytte av å være pilot, med 
tanke på hvor mye vi har lært og at vi til 
enhver tid har hatt de nyeste versjonene, 
forklarer den pensjonerte legen. Øyvind 
forteller om søndager hvor han har gjort 
oppdateringer av systemet og alt har 
stoppet opp. Da har det vært viktig å ha 
kontaktpersoner i Infodoc som tar telefonen 
også utenfor arbeidstid, men like viktig er 
det å ha en velvillig innstilling. For å være 
pilot er en liten dugnadsjobb for å bidra til 
et best mulig tilpasset journalsystem. 

Øyvind er for så vidt godt kjent med 
dugnadsarbeid fra en lang karriere i Fana 
musikklag. Denne karrieren fortsetter 

selv om han nå 
pensjonerer seg fra 
legejobben. Her vil 
han være sysselsatt 
i lang tid da han 
har satt seg som 
mål å digitalisere 
musikklagets store 
notearkiv.

Vi ønsker Øyvind Vassel lykke til med en ny 
tilværelse og takker for innsatsen!

Fastlege Øyvind Vassel 
har vært en viktig del av 

utviklingen til Infodoc Plenario 
gjennom de ti siste årene. 

Infodoc har stadig 
behov for nye piloter

Dersom du mener at ditt 
kontor kan egne seg som pilot 

for Infodoc Plenario, og har 
lyst til å være en viktig del av 
utviklingsprossen, ber vi deg 

kontakte Infodocs utviklingssjef, 
Sølvi Førde Lindås, på telefon 
93 44 62 17 for en liten prat.
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Infodoc AS
Besøksadresse:  Dalhaugene 2 - 5153 Bønes
Postadresse:  Postboks 43, Bønes - 5849 Bergen

Sentralbord:  +47 815 32 020
Telefaks:  +47 55 12 55 40

KURSPLAN 
Høsten 2015

Kursnavn Sted Dato/kl.slett Kursinnhold Pris

Sertifiseringskurs Bergen mandag 16.11.2015 Stikkord: grunnleggende intensiv innføring i 5000
Plenario journalverktøy,   Kl. 9-15 Plenario journal, timebok og økonomi. per person
for nye brukere

Kombinasjonskurs –  Oslo mandag 23.11.2015 Stikkord: Gjennomgang av Systemvedlikehold,  5000
EDI og   Kl. 10-16 konfigurering av Timebok, gjennomgang av per person
Systemvedlikehold   Rapportmuligheter.
for System- og    Meldingsutveksling med Plenario (EDI)
Meldingsansvarlig

Kombinasjonskurs –  Bergen fredag 27.11.2015 Stikkord: Gjennomgang av Systemvedlikehold,  5000
EDI og   Kl. 10-16 konfigurering av Timebok, gjennomgang av per person
Systemvedlikehold   Rapportmuligheter.
for System- og    Meldingsutveksling med Plenario (EDI)
Meldingsansvarlig

Sertifiseringskurs Oslo fredag 04.12.2015 Stikkord: grunnleggende intensiv innføring i 5000
Plenario journalverktøy,   Kl. 10-16 Plenario journal, timebok og økonomi. per person
for nye brukere

Bli mer effektiv i hverdagen med et kurs hos Infodoc. Påmelding på www.infodoc.no/kurs


