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Vi har lagt et flott år bak oss – faktisk det 
beste hittil i historien! Vi har opplevd stor 
kundevekst som danner et godt grunnlag 
for en sunn økonomi i årene som kommer. 

Vi satser derfor videre og ansetter nå to nye ressurser i vår 
utviklingsavdeling. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle 
våre kunder som snakker godt om oss i markedet. Uten dere 
hadde vi ikke opplevd denne suksessen! 

Gjennom kundeundersøkelser er vi blitt informert om hva 
våre kunder vektlegger mest ved valg av journalsystem. Den 
viktigste egenskapen et journalsystem kan ha er at det er stabilt 
og fungerer som det skal, ifølge våre kunder. Deretter er det svært 
viktig at man blir hørt når man trenger hjelp og at problemet blir 
løst raskt. Dette burde være selvsagte kriterier, men det er nok 
ikke alltid slik at journalsystemet oppleves som et hjelpemiddel 
til enhver tid. Det er godt å være i en situasjon hvor vi kan si 
at vi leverer et gjennomprøvd produkt som er fritt for såkalte 
barnesykdommer. Vi håper også at våre kunder føler seg godt 
ivaretatt når de kontakter vår supportavdeling for råd og hjelp 
til å løse problemer. I takt med kundeveksten har vi styrket 
support-teamet med flere gode hjelpere, og målet er å være 
markedets beste på dette feltet. 

Den store kundetilgangen som Infodoc har opplevd de seneste 
årene har ført til at vi nå kan kalle oss Norges mest brukte 
allmennlegesystem. Dette ble avdekket gjennom en omfat-
tende markedsundersøkelse som ble utført blant 1400 norske 
fastlegekontor i høst. I tillegg opplever vi også sterk vekst innen 
spesialistsegmentet, og i særlig grad blant øyeleger. Det er en 
travel tid både for salgsteamet vårt og konsulentavdelingen som 
står for leveransene, men ingenting er mer gledelig enn det!

Vårens store prosjekt er Digital Dialog, som etter planen skal 
gjøres tilgjengelig for legekontor og pasienter i løpet av høsten 
2015. I produktsjefens hjørne kan du lese mer om dette prosjektet 
som vil stå for en liten revolusjon med tanke på fastlegekontorets 
tidsbruk.

Jeg ønsker dere alle en fin vår med påskeferie og lysere dager, 
og effektive timer på kontoret.

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as
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Det er gøy å være produktsjef i Infodoc for tiden. Infodoc har 
solgt godt og fått mange nye kunder de siste årene. Dette gjør 
at utviklingsavdelingen får flere ressurser og vi kan levere 
mer av det kundene har ønsket for journalsystemet. Vi har i 
løpet av de siste årene utvidet vår organisasjon tilstrekkelig 
til at vi ferdigstiller offentlige prosjekter samtidig som vi 
videreutvikler journalsystemet i tråd med brukernes ønsker. 

Rundt årsskiftet 2014/2015 leverte vi Infodoc Plenario 2.21 
som vi har fått svært gode tilbakemeldinger på. Med den kom 
plukkliste for diagnoser, innebygget interaksjonskontroll ved 
forskrivning av medikamenter, og ny behandlerkravmelding 
(oppgjørsmelding). 

Infodoc har startet pilotering av to kommende nasjonale 
prosjekter. Den første er ny sykmelding/EKHO. Nå blir det 
samme basis-melding for hele sykmeldingsforløpet, med 
ulike maler som trekker ut relevant informasjon. Dette gjør 
arbeidsflaten i Infodoc litt enklere. I tillegg kommer mulighet 
for å sende og motta dialogmeldinger, med og uten vedlegg, 
direkte fra Infodoc Plenario til Nav/Helfo. Vi regner med at 
dette vil forenkle hele behandlingsflyten og forhåpentligvis 
jobben for både sykmeldere og behandlere. Dette vil bli gjort 
tilgjengelig for våre brukere første halvår 2015.

Det andre nasjonale prosjektet hvor vi har startet pilotering 
er Digital Dialog. Dette er en kommende tjeneste som 
muliggjør sikker digital kommunikasjon mellom pasienten 

og fastlegen. Løsningen innebærer sikker e-kontakt og 
e-konsultasjon med pasienten, muligheten for å tilby online 
timebok for de som ønsker det, og forenklet fornyelse av 
resepter. Løsningen er under utprøving på Os Allmenn-
praksis, hvor en av legene der er registrert som pasient 
og kommuniserer med sin fastlege. Neste steg vil være 
å åpne løsningen for reelle pasienter.  Vi regner med at 
løsningen piloteres ferdig våren 2015 og at den gradvis blir 
gjort tilgjengelig for landets legekontor i løpet av høsten 
2015, med Vestlandet som startområde. Mer informasjon 
om prosjektet finner du på helsenorge.no. 

Våren 2015 kommer med flere nyheter. Oppgjørsmelding 
med informasjon om pasienten har betalt regning eller ikke, 
e-resepter med strukturert dosering, INR med utregning av 
dags- eller ukedose, Rotavirusvaksine og oppfølging inn i 
barnevaksinasjonsprogrammet, søk i korrespondansedo-
kumenter, integrasjon mot folkeregisteret, med mer. Med 
nyvunne muskler øker Infodoc tempoet i utviklingen.

Jeg minner til slutt om at alle versjoner av Infodoc Plenario 
har oppdaterte hjelpefiler og brukerveiledninger som du får 
frem ved å trykke Windows hjelpefiltasten F1.

Mvh
Endre Dyrøy
Produktsjef
Infodoc AS

Jeg synes spesielt ettervinterens samtaler med våre kunder rundt 
omkring i landet bekrefter viktigheten av å fortsette å lytte til våre 
kunders ønsker.

Ny og populær funksjonalitet i versjon 2.2.1
Sjelden har jeg opplevd å få så mange positive tilbakemeldinger som 
på gjeldende Infodoc Plenario versjon 2.21. Ny og mer automatisert 
funksjonalitet rundt interaksjonsvarsling, enklere oversikt over tidli-
gere diagnoser og muligheten for pop up-varsel på enkeltpasienter er 
funksjonalitet som virkelig har slått an. Dette er ønsker fra markedet 
som både jeg og flere i Infodoc har mottatt i dialog med brukere 
av Infodoc Plenario. Selv om det ikke er til å legge skjul på at det 
kanskje er våre nyere kunder som har vært de største pådriverne 
for å få funksjonaliteten inn i programvaren, gleder det oss å høre at 
det også ser ut til å falle i smak hos de som har vært våre i kunder i 
flere tiår. Dette understøttes eksempelvis av e-post med overskriften 
Litt skryt! som vi mottok fra kommuneoverlege Christian Redisch i 
Askøy kommune 2. februar:
«Har lyst til å skryte litt etter å ha tatt i bruk siste versjon av Infodoc.  
Oppslag i siste 10 diagnoser er en befriende forenkling og medikament-
varslene hever kvaliteten på arbeidet vårt til nye høyder.» 
På Infobruks årsmøte benyttet heldigvis enda flere av våre gode og 
engasjerte kunder anledningen til å komme med ytterligere ønsker 
og tilbakemeldinger til oss. Et uvurderlig engasjement. 

Et marked i stadig endring
Det er ellers både spennende og utfordrende å få ta del av et marked 
i stadig endring og utvikling. Noen praksiser velger å splitte sine 
virksomheter, hjemler overdras til nye eiere, og det synes som en 
trend at mange mindre kontor velger å slå seg sammen i større 
praksiser. Bruk av interkommunale driftstjenester synes også å bli 
stadig mer utbredt.  

Et sammenfallende ønske fra alle som gjør endringer, er at det skal 
gå så smertefritt som mulig. Smidige konverteringsrutiner og flet-
tefunksjoner av journaldata blir derfor viktigere og viktigere. Likeledes 
opplæring av nye medarbeidere som har brukt andre EPJ-systemer. 
Men den største utfordringen oppleves gjerne i samhandling med 
andre aktører i helsesektoren når man gjør organisatoriske endringer. 
Benytter derfor anledningen til å minne om at alle Infodocs kunder 
har fått sin egen kundekontakt som gjerne tilbyr bistand og rådgiv-
ning. En oppfordring er også å ta kontakt i god tid før en eventuell 
omlegging. Dersom du lurer på hvem som er din kundekontakt, så ring 
oss på 815 32020 eller send oss en henvendelse til post@infodoc.no.  

Håper til slutt at alle har fått med seg vårens store vervekampanje 
som også kan leses om lenger bak i magasinet. 
 
Mari-Anne Frantzen
Kundeansvarlig  N
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Ansvarlig utgiver: Infodoc as - Tekst: Bjarte Ottesen, Mari-Anne Frantzen, 
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Forsidebildet er av Gina Lind i Helsedirektoratet og Else Kubon fra Austrheim 
legekontor.
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Ja, vi lytter! 

Tone Rognaldsen 
Tone startet opp på Infodocs salgsavdeling i 
februar i år, som salgskoordinator. Hun har 
bred erfaring med salg, markedskoordinering og 
kundepleie, og kom sist fra et 15 år langt arbeids-
forhold i Telenorkonsernet, hvor hun jobbet med 
rådgivende salg.  Tones erfaring gjør at hun har 
glidd rett inn i Infodocs etablerte salgsteam, og 
er allerede godt i gang med å gjøre seg kjent i 
markedet. Vi er sikker på at Tones evne til å skape 
gode relasjoner vil komme godt med i møte med 
potensielle kunder. Vi ønsker henne hjertelig 
velkommen til oss!
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Vi er i gang med digital dialog!

Benthe Solberg 
Benthe Solberg 
har lang fartstid 
i Infodoc. Nå er 
hun tilbake på 
supportavde-
lingen etter to 
års opphold. Vi 
er svært glade 
for å ha Benthe 
tilbake!
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Aktuelt

Infodocs brukerorganisajon, Infobruk, avholdt sin årlige bruker-
samling 6.-7.februar på Radisson Blu Royal Hotel, på Bryggen i 
Bergen.  I løpet av disse dagene ble Infodocs kunder blant annet 
orientert om utviklingen i nasjonale prosjekter som Kjernejournal 
og Digital Dialog, og bedre kjent med hvilke implikasjoner dette 
vil ha for de daglige rutinene på legekontoret. 

Deltakerne fikk også en unik mulighet til å få svar på sine spørsmål 
om journalsystemet, ettersom brorparten av Infodocs ansatte 
var tilstede under hele konferansen. Infodoc bidro også med 
demonstrasjoner av effektive arbeidsmetoder på utvalgte tema. 

Helsesøstre og jordmødre som deltok på konferansen hadde egne 
sesjoner med relevante tema. Her fikk de blant annet innføring 
i hvordan kommunene i «Jordmorheim»-prosjektet har løst 
utfordringer ved bruk av Infodoc Plenario i et interkommunalt 
samarbeid. Jordmor Tonje Eide Fluge, som du kan lese mer om 
på neste side, holdt et engasjerende foredrag om prosjektet.   

På årsmøtet ble det valgt ny leder til Infobruks styre. Fastlege og 
spesialist i indremedisin, Paul Juul-Hansen ved Rasta legesenter, 
vil ta over roret etter Sveinung Gangstø. Gynekolog Maria Barøy 
Ræder ble valgt inn som nytt styremedlem.

sisTe NYTT

Infobruks kurs og årsmøte 2015 
6.-7. februar 

Vær sikker på å ikke gå glipp 
av viktige nyheter fra oss 
ved å like Infodoc på Facebook!

Kundeansvarlig i Infodoc, Mari-Anne Frantzen, besvarte spørsmål i pausene mellom foredragene. Gunnhild Orten fra helsedirektoratet holdt foredrag om Kjernejournal. 
Her er hun i samtale med fastlege Lars Moland fra Frekhaug legesenter.

Else Kubon fra Austrheim legekontor i samtale med Helsedirektoratets foredragsholder 
angående Digital dialog, Gina Lind.

På Straume helsestasjon sitter jordmor 
Tonje Eide Fluge og fører journaldata på 
sin bærbare PC. Hun er i ferd med å gjøre 
seg ferdig for dagen og må sørge for at 
vaktplanen er oppdatert slik at jordmø-
drene som hun samarbeider med får riktig 
informasjon om hvilke barselfamilier 
som skal følges opp de neste dagene. 
Tonje er jordmor i et interkommunalt 
samarbeid om barselomsorgen hvor friske 
barselkvinner får tilbud om oppfølging fra 
jordmor i hjemmet mot at de reiser hjem 
fra fødestedet innen 24 timer. Prosjektet 
er kalt «Jordmorheim» og involverer 
kommunene Fjell, Sund og Øygarden, og 
kvinneklinikken ved Haukeland sykehus. 

Økt trygghet i barseltiden
Jordmorheim startet opp i Fjell kommune 
i januar 2011, og opplevde straks at 
initiativet ble godt mottatt hos famili-
ene i barsel. Da prosjektet ble evaluert 
etter to år viste det seg at 65 % av de 
fødende i kommunen hadde benyttet 
seg av tilbudet og at brukerne følte økt 
trygghet i barseltiden, sammenlignet med 
de som ikke hadde fått hjemmebesøk. 
Dermed ville nabokommunene dra nytte 
av erfaringen som helsestasjonene i Fjell 
kommune hadde opparbeidet seg, og i 
slutten av 2014 startet samarbeidet med 
Sund og Øygarden.

Trenger bare Internett
En forutsetning for Jordmorheim har 
vært at journalsystemet har kunnet bli 
brukt mer mobilt enn ved tradisjonell 
bruk. – Vi jordmødre bruker mye tid på 
journalføring ettersom det er to journaler 
som skal skrives ved hvert møte med mor 
og barn. Når journalsystemet er tilgjenge-
lig ved hjemmebesøk, kan stunder hvor 
mor skal amme barnet utnyttes til å føre 
journalen, forklarer jordmor Fluge. Jord-
mødrene i Jordmorheim benytter bærbar 
PC med mobilnett som koples på Norsk 

helsenett (NHN) via buypass-kort. Etter-
som Jordmorheim er et interkommunalt 
samarbeid har NHN også tilrettelagt for 
at hver jordmor har begrenset tilgang til 
alle kommunenes journalsystem. 

Egen vaktbok i journalsystemet 
- Det har vært essensielt for oss at Infodoc 
Plenario kan tilpasses vår situasjon. Blant 
annet har timeboken hjulpet oss med å 
gi god oppfølging til barselfamiliene, 
til tross for at vi er flere jordmødre i tre 
ulike kommuner som samarbeider om 
jobben. Vi har opprettet en egen timebok 
for prosjektet, som vi kaller Vaktbok. Her 
registreres alle barselfamiliene, og det 

noteres om enkelte har behov for ekstra 
oppfølging. Slik er vi sikret at ingen blir 
glemt, sier Fluge. 

Tonje Eide Fluge tror at prosjektet er 
kommet for å bli, og håper at kommu-
nene finner ut av videre finansiering av 
ordningen. – Vi ser at vi dekker gapet 
mellom sykehus og kommune, og at 
barselfamiliene opplever økt trygghet i 
den første tiden, sier Fluge.

Mer informasjon om Jordmorheim finnes 
på Fjell kommunes nettsider: 
www.fjell.kommune.no/Tjenester/
Tenestebeskrivelser/JordmorHeim-i-Fjell

Mobile jordmødre i vest

- Vi ser at vi dekker gapet mellom sykehus og kommune, og at barselfamiliene opplever økt trygghet i den første 
tiden, sier jordmor Tonje Eide Fluge i «JordmorHeim».
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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

INFOBRUK er en uavhengig brukerorganisasjon for alle som benytter 
Infodoc programvare. Organisasjonen har bidratt til at vi i dag har et 
godt og brukervennlig IKT- redskap. En god utvikling av program-
met videre er også avhengig av at Infodoc får tilbakemelding fra 
brukerne på hva som er bra, hva som fungerer dårlig, hva som er 
ønskelige forbedringer for å gjøre verktøyet mer effektivt, sikkert 
og framtidsrettet. INFOBRUK ønsker at alle enheter bidrar til dette 
med å være medlemmer. Medlemskapet koster kr 1000 per år for et 
legekontor eller annen brukerenhet.  

INFOBRUK har 3 representanter i Produktrådet i Infodoc hvor viktige 
beslutninger tas om endringer og forbedringer av programvaren. 
Alle brukere kan tipse medlemmer i produktrådet om forslag til 
forbedringer av programmet. INFOBRUK arrangerer årlig 2 dagers kurs 
hvor ideer utveksles, nyheter vises, bruk og funksjoner demonstreres. 
Et nyttig forum for å lære en mer effektiv bruk av programvaren.  Mye 
nytte har man også av å snakke med andre Infodoc brukere og ikke 
minst Infodoc staben. Det deltar også utstillere som demonstrerer 
integrasjon av medisinsk utstyr, telefonsystemer, tale systemer, 
betalingssystemer m.m. Mange gode ideer å ta med seg for de som 
ønsker å videreutvikle og forbedre driften på kontoret!

INFOBRUK har også egen hjemme side, www.infobruk.no. Denne har 
dessverre vært nede i lengre tid, men vi håper at dette igjen kan bli 
en nyttig og aktiv arena hvor ideer blir utvekslet, snarveier og maler 
blir nedlastet.  Brukerforum og nedlastning av filer krever at enheten 
er medlem av INFOBRUK.

Mye nytt er kommet de siste årene og vi venter på mange nye ting 
i nær framtid som vil endre vår hverdag, blant annet innføring av 
Digital Dialog hvor pasienten direkte kan kommunisere med sitt 
legekontor. Via portalen Helsenorge.no vil pasienten få større kontroll 
og oversikt over alt som har med egen helse å gjøre.  Kjernejournal, 
medikamenter, henvisninger og epikriser vil snart være tilgjengelig 
her.  Det vil bli en mye tettere elektronisk kommunikasjon mellom alle 
aktører rundt pasienten. Vi går en spennende tid i møte. Noen trekker 
nok et sukk – hele tiden noe nytt å lære, men stort sett innrømmer 
de fleste av oss etter hvert at de nye tingene faktisk er forbedringer!

Tilslutt vil jeg be dere sette av 12.-13. februar 2016. Neste års 
INFOBRUK møte blir i Oslo, på Hotell Royal Christiania. Møtet er 
for alle brukere av Infodoc, det være seg leger, sekretærer, helsesøstre 
datadriftere og andre.

Hilsen 
INFOBRUK STYRET 
ved leder Paul Juul-Hansen

KURSPLAN 
1. halvår 2015

Kursnavn Sted Dato/kl.slett Kursinnhold Pris

EDI Oslo fredag 8.5.2015 Stikkord: begrepsforståelse, meldingstyper,  3500
Elektronisk   kl. 10-13:30 oppsett av EDI-partnere, avvikshåndtering per person
meldingsutveksling,
for Meldingsansvarlig

Kombinasjonskurs –  Stavanger fredag 10.4.2015 Stikkord: Gjennomgang av Systemvedlikehold,  5000
EDI og  (NY) Kl. 10-16 konfigurering av Timebok, gjennomgang av per person
Systemvedlikehold   Rapportmuligheter.
for System- og   Meldingsutveksling med Plenario (EDI)
Meldingsansvarlig

Kombinasjonskurs –  Oslo mandag 13.4.2015 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 Bergen fredag 24.4.2015 Stikkord: grunnleggende intensiv innføring i 5000
Plenario journalverktøy,   Kl. 09-16 Plenario journal, timebok og økonomi. per person
for nye brukere

Systemvedlikehold Bergen mandag 11.5.2015 Stikkord: Sikre effektiv bruk av Plenario inkludert 3500
for Systemansvarlig  Kl. 09-12:30 oppsett av snarveier, tilpasning egne maler/ per person
   dokumenter og øvrige konfigureringsmuligheter

Systemvedlikehold Oslo fredag 22.5.2015 Stikkord: Sikre effektiv bruk av Plenario inkludert  3500
for Systemansvarlig  Kl. 10-13:30 oppsett av snarveier, tilpasning egne maler/ per person
   dokumenter og øvrige konfigureringsmuligheter

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

Paul Juul-Hansen, 
Rasta legesenter
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Slik lager du ny snarvei for et skjema. Søk opp skjemaet fra korrespondansemappen 
og velg «lag ny snarvei» nede til venstre.

Lage ny snarvei

Rediger tittel om nødvendig og trykk ok.

Om man har utdaterte eller overflødige snarveier kan 
dette ordnes under systemvedlikehold > verktøy > 
administrere skjema, snarveier og maler > snarveier

Vedlikehold av snarveier

Her krysser man av de snarveiene man ønsker vekk 
fra F9 menyen og trykker lagre endringer.

Slik gjør man for å få registrert 
skannet tekst fra en innskannet 
henvisning (alternativ til doku-
mentregistrering)

Fra korrespondanse mappen, se 
etter registrer innkommet og velg 
henvisning eller korrespondanse.

Velg avsender, og gå til importer → 
> Nytt > OK
Her limer man inn innskannet 
tekst.

Denne metoden kan også være 
aktuell om man ønsker å kopiere 
tekst fra en melding som har feilet i 
meldingssentralen (meldingslogg).

Registrere henvisning fra skannet tekst 

Versjon av Norsk Laboratoriekodeverk med synonymer blir oppdatert med jevne mellomrom. 
For at endringene skal gjenspeiles i Plenario er det nødvendig å kjøre en etterkonvertering.

Etterkonvertering av Norsk Laboratoriekodeverk

Det er bruker med rolle 
administrator som får 
beskjed om at det kan kjøres 
en etterkonvertering.

Slik gjør du: 
Systemvedlikehold >verktøy 
→>  Etterkonverter 
lab-analyser →>  start

Rutinen krever en del 
ressurser på server og det er 
derfor anbefalt å kjøre den 
på slutten av dagen.
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Primærhelsetjenesten 
- en viktig kilde for Kreftregisteret

Når man har fått tilgang til portalen, velger 
man riktig skjema fra menyen til venstre og 
følger instruksjonene på skjermen videre. 

Mer informasjon om KREMT, med veiledning 
for innlogging og bruk, finnes på Kreftregis-
terets nettsider. 

Innrapportering per papir og post
Dersom elektronisk innrapportering ikke 
er mulig, har primærhelsetjenesten også 
mulighet til å benytte meldeskjema på papir 
og sende dette til Kreftregisteret pr. post. 

De mest aktuelle meldeskjemaene ligger 
som oftest i EPJ-systemet, men skjemaene 
kan også hentes på Kreftregisterets nettsider: 
http://www.kreftregisteret.no/no/Registrene/
Innmelding-til-Kreftregisteret/Rapportering-
av-klinisk-informasjon/Meldeskjema-for-
leger/. 

Her finnes også veiledninger til utfylling av de 
ulike skjemaene. 

Kreftregisteret sendte i januar 2015 ut nesten 
1000 brev til leger i primærhelsetjenesten 
med forespørsel om innrapportering av 
manglende kliniske opplysninger om 
kreftsykdom.  

Forespørslene var basert på opplysninger fra 
patologiremissene om hvem som hadde sendt 
inn de aktuelle prøvene og rekvirert prøvesvar. 

I etterkant av denne utsendingen har 
Kreftregisteret blitt kontaktet av svært 
mange leger som ikke har vært klar over at 
også primærhelsetjenesten skal rapportere 
inn kliniske opplysninger om utredning, 
behandling og oppfølging av kreftsykdom. 
Vanlige oppfatninger ser ut til å være at pato-
logiavdelingen tar seg av innrapporteringen 
eller at innrapportering til Kreftregisteret kun 
skjer fra spesialisthelsetjenesten. 

Det er riktig at patologiavdelingene sender 
opplysninger om kreftsykdom til Kreftregis-
teret. Denne innrapporteringen består i at 
Kreftregisteret mottar kopi av patologiremis-
sene som blir sendt til rekvirent. Patologene 
sender altså ikke spesifikke meldeskjemaer 
til Kreftregisteret. 

Kritisk vedrørende oppfølging av føflekkreft
I tillegg til informasjon om selve prøven, har 
Kreftregisteret behov for klinisk informasjon 
om for eksempel symptomer, funn og tegn, 
klinisk vurdert tumorstørrelse, hvilke diag-
nostiske undersøkelser som er foretatt i tillegg 
til histologi eller cytologi, klinisk vurdert 
sykdomsutbredelse eller pasientens tilstand 
på utrednings- eller behandlingstidspunktet. 
Dette er informasjon som hovedsakelig ikke 
finnes i patologiremissene, og som må mel-
des direkte fra kliniker som har foretatt den 
aktuelle undersøkelsen eller gjennomført den 
aktuelle operasjonen. For en del krefttilfeller 
innebærer dette at også aktører i primærhel-
setjenesten må rapportere inn informasjon 

til Kreftregisteret. Spesielt viktig er dette 
for føflekkreft, hvor Kreftregisteret drifter 
et kvalitetsregister som skal benyttes til å 
vurdere utredning, behandling og oppfølging 
av pasienter med denne kreftsykdommen. 

Hva skal rapporteres inn?
For de kreftformer der det er etablert 
kvalitetsregistre (for eksempel føflekkreft, 
prostatakreft, lymfom og KLL – for fullstendig 
liste, se www.kreftregisteret.no/no/Regis-
trene/Kvalitetsregistrene/) skal hver enkelt 
behandler eller institusjon rapportere inn 
den delen av behandlingsforløpet de selv har 
vært involvert i. 

For føflekkreft innebærer det at den lege som 
har fjernet føflekken må sende inn melding 
for utredning og melding for primær eksi-
sjon. Begge disse meldingene inneholder 
informasjon som ikke kan registreres fra 
spesialisthelsetjenesten, som ofte foretar 
den utvidede eksisjonen. Kreftregisteret og 
referansegruppen for Nasjonalt kvalitets-
register for føflekkreft arbeider nå med en 
endring av meldeskjemaene for føflekkreft 
slik at legene i primærhelsetjenesten fremover 
(sannsynligvis fra høsten 2015) ikke trenger å 
forholde seg til 2 ulike meldeskjemaer – kun 
ett som dekker primær eksisjon og noen til-
leggsopplysninger i forhold til symptomer, 
funn og tegn og klinisk vurdert tumorstørrelse. 

Hvordan skal 
innrapporteringen skje?
Elektronisk innrapportering
Kreftregisteret ønsker at innrapportering i 
størst mulig grad skal skje via Kreftregisterets 
Elektroniske Meldetjeneste (KREMT) på 
Norsk Helsenett. Dette er en webtjeneste 
for å fylle ut meldeskjema og sende dette 
elektronisk til Kreftregisteret.

For å få tilgang til KREMT må man ha en nett-
leser som har kontakt med Norsk Helsenett. 

I denne nettleseren legger man inn adressen 
https://portal.kreftregistrering.no. Dersom 
man får opp feilmeldingen ”Denne siden 
kan ikke vises”, er dette et tegn på at nettleser 
ikke har kontakt med Norsk Helsenett eller 
at innstillingene ikke er korrekte. I så fall må 
man ta kontakt med Norsk Helsenett eller 
med IT-ansvarlig for legekontorets system. 

Dersom systemet har de rette tilganger, får 
man opp en boks hvor man skal legge inn 
brukernavn og passord. For primærhelse-
tjenesten er dette: 

Brukernavn:  khn\HF9999
Passord:  6E8b232d

PER HELSInG 
– Leder av referansegruppen for nasjonalt 
kvalitetsregister for føflekkreft og hudlege ved 
Rikshospitalet:
«Forekomsten av føflekkreft i Norge har i mange år 
vært blant de høyeste i verden, og Norge topper nå 
statistikken over dødelighet for føflekkreft i Europa. 
Årsaken til høy dødelighet er dels høy forekomst, 
men mye tyder på at pasienter med føflekkreft 
kommer senere til diagnose enn pasienter i andre 
land. Spesielt gjelder dette eldre, og i særdeleshet 
menn.   

Føflekkreftregisteret kan hjelpe oss med å finne årsaker til høy dødelighet, og se om 
dødeligheten er spesielt høy i grupper av pasienter eller knyttet til spesielle karakte-
ristika ved svulstene. Informasjonen kan brukes i arbeidet med å forebygge føflekkreft 
og informere slik at pasienter kommer tidligere til diagnose. De kliniske meldingene 
kan gi oss informasjon om det diagnostiske forløp, om det skjer forsinkelser og i så 
fall i hvilken del av den diagnostiske prosessen. Informasjon knyttet til behandling 
og oppfølging vil også være av verdi. Klinikeren kan gi oss denne informasjon.»    

TRudE EId RObSAHM 
– Forsker i Kreftregisteret:
«Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft skal inne-
holde detaljert informasjon om utredning, behandling 
og oppfølging av alle pasienter med føflekkreft for å 
styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til pasien-
tene. Registeret skal også gi grunnlag for forskning, 
slik at vi kan få ny kunnskap om årsaker, diagnostikk, 
sykdomsforløp og behandling. Komplette data av høy 
kvalitet er det beste grunnlag for forskning. 

Tre kliniske meldeskjemaer gir grunnlag for å vurdere utredningen og behandlingen 
av føflekkreft (utredning, eksisjon og utvidet eksisjon) og alle tre skal sendes inn for 
hvert enkelt tilfelle. I 2012 var innrapporteringsgraden for hver av de tre skjemaene 
henholdsvis 20%, 21% og 51%. Det er derfor mange kliniske faktorer det ikke er 
grunnlag for å overvåke og studere betydningen av. 

Med høy grad av kompletthet vil Føflekkreftregisteret kunne være et av verdens beste 
datagrunnlag for viktig forskning og ny kunnskap. Det er derfor av stor betydning 
å øke innmeldingsgraden fra primærhelsetjenesten, som utreder og behandler en 
stor andel av disse pasientene.

Med gode data kan vi forske videre på hvorfor forekomsten av føflekkreft er høy og 
økende i Norge, og hvorfor vi er det landet i Europa med høyest dødelighet av denne 
kreftsykdommen» 

Innrapportering fra primærhelsetjenesten  
– Hvorfor er dette viktig?

Vær sikker på å ikke gå glipp av 
viktige nyheter fra oss ved å like 
Infodoc på Facebook!

Artikkelforfatter Siri Larønningen 
er spesialrådgiver i Kreftregisteret.
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