
2.5

kundemagasin
#02 - 2015

www.infodoc.no

Gynekologene 
foretrekker 
Infodoc Plenario

Supportavdelingens anbefalninger: 
Sikre deg normal drift på 
legekontoret i sommer

Infobruk lanserer 
nytt brukerforum 
på nett



3

www.infodoc.no

kundemagasin #02 - 2015

Sommeren står for døren og i Infodoc 
har vi mye å gjøre for å tilrettelegge for 
en innholdsrik høst. 2015 har hittil bydd 
på fortsatt stor kundevekst, som betyr 
høy aktivitet i bedriften. Det er spesielt 
gledelig å se at vi har hatt en oppsving i 
spesialistlegemarkedet. 

Samtidig som vi opplever stor kundevekst i fastlegemarkedet 
har vi faktisk også vokst til å bli det mest brukte systemet blant 
privatpraktiserende gynekologer og øyeleger. 14.-16.juni deltar 
vi på vårmøtet til Norsk Oftalmologisk Forening, og da håper vi 
å møte både gamle og nye øyelege-kunder der.

Infodocs utviklingsavdeling klargjorde i mai en ny versjon av 
Infodoc Plenario, versjon 2.23, som inneholder mye etterspurt 
funksjonalitet. Denne kan du lese mer om i Produktsjefens 
hjørne på side 3. Parallelt med denne typen utvikling, som er 
basert på ønsker fra brukere av systemet, så jobber avdelingen 
med større nasjonale prosjekter. I 2015 har vi snakket mye om 
kjernejournal som vi har utviklet på bestilling fra Helsedirektora-
tet. Kjernejournal samler viktig informasjon om pasienten og vil 
med pasientens samtykke være tilgjengelig for alt helsepersonell 
i Norge. Hittil har alle innbyggere i helseregion Vest-Norge fått 
sin kjernejournal, og planen er at alle innbyggere i Norge skal få 
tilgang i løpet av året. Det neste store prosjektet som vi jobber 
med er Digital Dialog, som muliggjør sikker digital kommunika-
sjon mellom pasient og fastlege. Produktsjefen skriver også mer 
om dette på side 3. 

Når Infodoc deltar i nasjonale prosjekter er vår bestemte agenda 
å fremme våre kunders behov i møte med myndighetene. Da 
e-resept skulle innføres fikk vi sett verdien av å ha etablert et 
godt forhold til Helsedirektoratet, da de var lydhøre for våre 
kunders ønsker. I utgangspunktet ønsket Helsedirektoratet 
å designe e-resept-løsningen i Infodoc Plenario, men vi fikk 
gjennomslag for at dette måtte styres av brukerne. Og som kjent 
resulterte dette i en løsning som alle parter kunne være fornøyd 
med. Uten fornøyde kunder vil ikke Infodocs fremtid se særlig 
lys ut, og vi vil aldri kunne få igjen for de store investeringene 
som vi gjør i slike nasjonale prosjekter.

Med ønske om en flott sommer!

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as
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I skrivende stund gjør vi vårens nye 
utgave av Infodoc Plenario, versjon 
2.23, tilgjengelig for våre kunder. 
Med denne versjonen opprettholder 
vi farten og nyskapningen fra høsten 
2014, og slipper nå en av de mest 
innholdsrike versjonene vi har laget 
på lenge. Og det beste med Infodoc 
Plenario 2.23 er at endringene er 
brukervennlige og krever lite intern-
opplæring! 

Flere av endringene er nye rutiner 
som Infodoc Plenario kjører for deg 
i bakgrunnen, som for eksempel at 
systemet hver natt sender en spørring 
til Nav/HELFO, og automatisk oppda-
terer frikortstatus for alle pasienter. 
Ellers vil du oppleve nye muligheter, 
som kopiering av et valgt notat, eller 
oppslag i Folkeregisteret. Dette kan 
du vente med å ta i bruk til du har tid 
og anledning. Men det er en endring 
som du bør bite deg merke i med det 
samme, og den finner du i forskriv-
ningsdialogen for medikamenter, hvor 
vi tar i bruk kortdosene fra FEST for å 
angi dosering. For eksempel skrives 
eller velges 1+0+1 i stedet for 1 tbl 2x 
dgl ved forskrivning. På pasientenes 
resepter står full tekst «en tablett to 
ganger daglig».

Mange har etterspurt muligheten for 
å kunne skrive i henvisninger, eller 
lese epikriser, samtidig som man 
leser eller søker i journalen, eller 
forskriver medikamenter. Dette er nå 
mulig! Alle dokumenter i korrespon-

dansemappen kan løsrives og vises 
på en annen skjerm eller ved siden 
av journal eller medikamentfanen. 
«Pilotene» som tidlig fikk teste denne 
nye funksjonaliteten, har gitt oss 
svært gode tilbakemeldinger på disse 
mulighetene. 

Norsk Helsenett (NHN) har etablert 
to tjenester som lenge har vært 
etterspurt; Folkeregisteret (NHN 
Personregister) og Fastlegeregisteret. 
For å få tilgang til disse tjenestene må 
en få egne brukernavn og passord 
fra NHN (tlf 02017) som legges inn i 
Infodoc Plenario. Når dette er gjort 
kan man fra startpanelet, journalsøk, 
søke opp personer og adresser i 
Folkeregisteret, og med et tastetrykk 
opprette journaler. 

Det blir også enkelt å sjekke adresser, 
mors status og lignende på pasienter. 
Med tilgang til Fastlegeregisteret er det 
enkelt å sjekke hvem som er pasientens 
fastlege, og vi gjør og et automatisk 
oppslag i bakgrunnen hver gang en 
journal åpnes. Foreløpig signaliseres 
det at kun legevakter vil få tilgang til 
dette registeret, men vi håper også at 
avtalespesialister og helsestasjoner 
kan få tilgang. Jeg anbefaler dere å søke 
NHN om brukernavn og passord, slik 
at løsningen i Infodoc Plenario kan 
tas i bruk.

Vi har klargjort ny sykmelding/
EKHO. Med denne er det samme 
basis-melding for hele sykmeldings-

forløpet, men ulike maler som trekker 
ut informasjon. Dette gjør arbeids-
flaten i Infodoc Plenario litt enklere. 
Men den virkelig flotte forbedringen 
er muligheten til å sende og motta 
dialogmeldinger direkte fra Infodoc 
Plenario til Nav/HELFO, noe som 
forenkler behandlingsflyten radikalt.

Det andre nasjonale prosjektet der vi 
har startet pilotering er Digital Dialog. 
En kommende tjeneste som muliggjør 
sikker digital kommunikasjon mellom 
pasienten og fastlegen. Sikker e-kon-
takt og e-konsultasjon med pasienten, 
muligheten for å tilby online timebok 
for de som ønsker det og forenklet 
fornyelse av resepter. Dette prøves ut 
på våre «pilotkontorer» våren 2015 og 
løsningen skal etter planen være klar 
til bruk høsten 2015, med Vestlandet 
som første område som får løsningen 
tilgjengelig. 

Med topptrente muskler opprettholder 
Infodoc tempoet i utviklingen!

Husk at alle Infodoc Plenario-
versjoner har oppdaterte hjelpefiler 
og brukerveiledninger som du får frem 
ved å trykke Windows-hjelpefiltasten 
F1. Bruk dette til egen- og internopp-
læring nå når det har kommet en ny 
versjon! 

Mvh
Endre Dyrøy
Produktsjef
Infodoc AS

Når vi spør våre eksisterende kunder om hva som er Infodocs sterkeste 
kort, får vi som oftest som svar at det er produktets funksjonalitet 
og stabilitet.

Dette understøttes ved at det i skrivende stund tikker inn en e-post fra 
en av Infodocs kunder, John Leer på Florvåg Legesenter, som skriver: 
Vil bare gi en kort tilbakemelding etter 2 dager med Plenario 2.23 
Dette er aldeles strålende! Et stort fremskritt igjen !!
 
Av funksjonalitet som for tiden blir særlig fremhevet, nevner mange 
løsningen med automatisert oppslag i Norsk Helsenetts Adressere-
gister - også kalt OSEAN-funksjonalitet. Vår konsulentavdeling rap-
porterer om at samtlige av våre kunder nå har fått aktivert muligheten 
for automatisert oppslag. Dette har særlig forenklet arbeidet med å 
opprette kontakt for utveksling av epikriser og henvisninger mellom 
allmennleger og spesialister ved at man ikke lenger er avhengig av 
gammeldags og tidkrevende manuell utveksling av krypteringsnøkler 
og adresseopplysninger. 
 
Dessverre er det ikke slik at alle EPJ-systemer og helseforetak har 
kommet like langt i sitt arbeid med å få automatikken på plass. Vi 
beklager derfor at våre kunder fortsatt opplever noe plunder med 
enkelte aktører som fortsatt er avhengig av sin kommunikasjons-
leverandør for å opprette feilfri kommunikasjon. Litt frustrerende 
både for dere og oss å måtte bruke ekstra tid på dette, men lever i 
håpet om at det er en overgang…   
 
Markedsundersøkelser har tidligere avdekket at Infodoc Plenario 
nå er Norges mest brukte allmennlegesystem. Vårens oppdaterte 
undersøkelser viser at Infodoc Plenario også er det desidert mest 
brukte journalsystemet innenfor privat spesialisthelsetjeneste hos 
både øyeleger og gynekologer. Dette gleder oss, og igjen ønsker vi å 
takke våre utmerkede hjelpere blant eksisterende spesialistkunder 
som vi vet har vært gode ambassadører for oss. Men når det er sagt, 
så ønsker vi likevel å signalisere at vi fortsatt gjerne tar imot gode 
innspill som kan gjøre oss enda bedre. Møter forhåpentligvis flere 
av dere i tiden fremover, men det er også lov å ringe oss eller sende 
en e-post.
 
God sommer til alle. 
 
Mari-Anne Frantzen
Kundeansvarlig  
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Ansvarlig utgiver: Infodoc as - Tekst: Bjarte Ottesen, Mari-Anne Frantzen, 
Marte Oppedal Berge, Johan Le Bozec.  
Layout/trykk: Cox - www.cox.no
Forsidebildet er av Gina Lind i Helsedirektoratet og Else Kubon fra Austrheim 
legekontor.

Produktsjefens Hjørne
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Stabilitet og 
funksjonalitet er viktigst Mye etterspurt funksjonalitet 

i vårens nye utgave av Infodoc Plenario
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Aktuelt

14.-16.juni avholdes vårmøtet i Norsk Oftalmologisk Forening. Denne gangen er 
Haukeland Universitetssykehus ved øyeavdelingen vertskap, og arrangementet 
foregår i Bergen by, med nye Hotell Ørnen som konferansehotell. Infodoc deltar 
med stand i mingleområdet, og vi håper å møte både gamle og nye kunder for 
en prat. Infodocs produktsjef vil være tilstede, så dette er en gylden sjanse til å 
komme med spørsmål og innspill til utvikling av Infodoc Plenario.

sisTe NYTT

Øyelegenes vårmøte 
14.-16.juni  

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

Kampanjeregler:
•	 Send	 en	 e-post	 til	 salg@infodoc.no  
 med informasjon om legekontor som  
 ønsker å bytte til Infodoc Plenario. Det  
 er et kriterium at legekontoret som  
 du ønsker å verve som kunde ikke allerede  
 er i forhandlingsprosess med Infodoc

•	 Vi	ønsker	også	at	du	noterer	tre	gode	 
 grunner til hvorfor man skal velge  
 Infodoc Plenario

•	 Dersom	 ditt	 tips	 fører	 til	 et	 salg	 for	 
 Infodoc sender vi ditt legekontor en  
 iPad mini som takk for hjelpen

VERVEKAMPANJE
15.1–1.8. 2015

Dersom ditt tips fører til at 
Infodoc får en ny kunde, vil du 

få tilsendt en iPad mini som 
takk for hjelpen!

Ny samarbeidspartner: 
Atea er leverandør at IT-utstyr og teknisk 
bistand. Alle henvendelser til Atea som 
berører maskin- og programvarerelaterte 
feil, blir registrert av Atea SOS. Dette er en 
døgnbemannet tjeneste hvor du vil kunne få 
hjelp til det du måtte trenge, til alle døgnets 
tider. Ved første henvendelse ønsker Atea at 
du oppgir at du er kunde av Infodoc, og du 
må påberegne litt tid på å registrere kontakt-
data hos Atea. Når du først er registrert som 

kunde vil du kunne få øyeblikkelig hjelp ved 
senere henvendelser.

Mads Elvsaas er salgssjef i Atea og Infodocs 
kontaktperson. Han kan nås på tlf +47 99 
11 98 00 eller på e-post mads.erik.elvsaas@
atea.no.

Les mer om Atea på 
www.atea.no

Unisoft leverer tilsvarende tjenester som 
Atea, og Infodoc har hatt et langt og godt 
samarbeid med denne leverandøren. Unisoft 
kan kontaktes på tlf +47 33 29 69 69 eller 
e-post post@unisoft.no.

Les mer om Unisoft på 
www.unisoft.no

Kjernejournal samler viktig informasjon 
om pasienten og vil med pasientens 
samtykke være tilgjengelig for alt hel-
sepersonell i Norge. For å få tilgang til 
kjernejournal, må helsepersonell gjen-
nomføre opplæring og bestå godkjen-
ningsprøven. Opplæringen skal sikre 
at helsepersonell bruker kjernejournal 
riktig når de yter helsehjelp. Opplærin-
gen vektlegger hvilken informasjon som 
finnes og ikke finnes i kjernejournal, og 
hvordan opplysningene skal forstås.

Kjernejournal er en intuitiv løsning som 
ikke krever opplæring i praktisk bruk.

Få svar på alt du måtte lure på angående 
kjernejournal på Infodocs facebook-
sider, eller gå direkte til 
helsenorge.no/kjernejournal.  

Kjernejournal

grunnet stor suksess med vår vervekampanje forlenger 
vi kampanjeperioden med 3 måneder!
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inFOBRuks HJØRNE

MEDLEMMER 
i PROdukTRÅdeT
Leder i infobruk er fast medlem +
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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 interesseorganisasjon for alle som 
benytter Infodoc. Infobruk er et viktig forum der brukere av Infodoc 
kan utveksle erfaringer, tips, maler og strategier for mest mulig 
effektiv bruk av Infodoc. Infobruk er også en viktig kanal mellom 
Infodoc og Infodocs brukere - der brukere kan komme med innspill 
til forbedringer av programvaren.

En god internettside er et viktig virkemiddel i en slik aktiv dialog. 
Styret til Infobruk har derfor jobbet for å få en bedre internettside 
for å optimalisere dialogen mellom medlemmene. 

Vi har nå gleden av å lansere denne internettsiden! Vi oppfordrer alle 
til å gå inn på http://infobruk.no. Den viktigste forbedringen i forhold 
til de gamle sidene er vårt nye «Brukerforum».  Dette forumet håper 
vi skal bli en viktig arena for diskusjon blant medlemmene. Har du 
funnet ut noe du ønsker å dele – gjør det på Brukerforum! Her kan 
du også stille spørsmål som andre medlemmer, produktrådet eller 
Infodoc kan svare på. Dette skal være et forum med lav terskel for 
deltagelse. Et smart triks kan være å merke «tråden» du starter med 
for eksempel helsestasjon  - hvis tema handler om det – da blir det 
lettere å finne fram. 

Vi feirer nyåpningen av nettsidene våre med å dele ut en Ipad til en 
av brukerne som har vært aktive på brukerforum i juni og juli måned.  
Jo flere innlegg, jo større er vinnersjansen!

Nettstedet vil også inneholde informasjon om kommende arran-
gementer, tips, nyheter og maler. Dersom du har maler eller andre 
produktnyheter som du ønsker å dele er det bare å sende en mail til 
webansvarlig på infobruk – vi gleder oss over bidrag!

Vi i styret har også begynt å planlegge neste års INFOBRUK møte – som 
er årets anledning til å møte andre Infodoc-brukere – ikke bare på nett! 
Det vil avholdes 12.-13. februar 2016 i Oslo på Hotel Royal Christiania. 
Vi håper blant annet å kunne få lære mer om den nye elektroniske 
svangerskapsjournalen, om prosjektet «En innbygger - en journal» 
m.m. Fjorårets nyvinning «Tematorget» fikk gode tilbakemeldinger 
og vil fortsette. Har du noe du ønsker å få belyst? Ta kontakt! Men 
først vil jeg anbefale deg å gå inn på http://infobruk.no.

Vi “sees” på Brukerforum!

Hilsen 
Maria Ræder
Webansvarlig Infobruk 

Paul Juul-Hansen, 
Rasta legesenter

Infobruk 
lanserer nytt 

brukerforum! 
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Tipswww.infodoc.no/support

Meldingssentral arbeidsmodus skal kun kjøre på en bestem klient med standard 
innlogging: EDI/EDI123

Likevel har alle på kontoret i tillegg tilgang til å sjekke status på meldingssentralen 
fra sin egen arbeidsstasjon via meldingssentral klient Modulen. Denne behandler 
ingen meldinger men er kun en «visning» av alle meldinger som flere kan ha åpen 
samtidig.

Meldingssentral Klient

For å stoppe mottak av elektroniske 
meldinger på en deaktivert signatur var 
det tidligere nødvendig å fjerne HPR/
Her id fra den aktuelle signaturen. 
Fra og med Plenario 2.23 er det bare 
å aktivere «avvis meldinger til denne 
signaturen». Dette valget får man opp 
der man deaktiverer signaturen. 

Nye valg og muligheter i 2.23

2.23 forenkler muligheten med å jobbe med flere dokumenter samtidig. Man kan skrive brev 
til en pasient på en skjerm samt ha notat og henvisning på en annen skjerm (CTRL + Tab 
er hurtigtasten for å veksle mellom dokumentene). Det er også mulig å kopiere tekst fra et 
dokument til et annet.

Løsrive dokumenter i korrespondansemappenSupportavdelingen minner om 
viktigheten av at det alltid er minst 
én på kontoret som har rolle som 
Administrator i ferien. Det er mulig å 
tildele denne rollen midlertidig til en 
person. Dette gjøres på følgende måte 
av en som allerede er Administrator: 
Skift rolle til Administrator og velg 
Systemvedlikehold fra startpanelet.

Velg Systeminnstillinger – Organise-
ring og systemstruktur – Organisasjon 
og brukere Marker personen som man 
ønsker å gjøre rettighetsendring på. 
Under fanen for systemtilgang (til 
høyre i skjermbildet) haker man av 
for Administrator under Fagjournal: 
Adm. Trykk så Lagre.

På samme måte kan man om ønskelig 
fjerne denne rettigheten etter ferien. 
Vær oppmerksom på at normalt bør 
kun den/de som er Systemansvarlig/
Superbruker på kontoret ha denne ret-
tigheten, da det er disse som har kom-
petanse på underliggende funksjoner 
og som etter avtalen skal ha kontakt 
med Infodocs supportpersonell .

Supportavdelingen minner også 
om muligheten for å kunne benytte 
fraværsassistent for overvåking av 
elektroniske meldinger på vegne av 
kollegaer som er på ferie i kombinasjon 
med labsigneringsfunksjonen.

Administratorrolle

Deaktivere bruker for elektronisk kommunikasjon 

Fanene for Fraværsassistent og lab signering 
finner man i Startpanelet og fullstendig bruker-
veiledning får man ved å trykke F1-tasten (Hjelp).

Det er også viktig at minst én bruker på kontoret 
til enhver tid vet og har tilgang til hvor meldings-
sentral arbeidsmodus og Infoedi kjører.
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Infodoc Plenario  
– for spesialister?

dyrkningen til dag 5 vil noen pasienter kunne 
øke sine sjanser for å oppnå graviditet. Den 
erfarne legen forteller at Spiren tilbyr det 
mest moderne innen alle godkjente metoder 
i Norge. Foruten prøverørsbefruktning (IVF) 
og ICSI eller mikroinjeksjon, tilbys også fer-
tilitetsrådgivning og inseminasjon. I tillegg 

samarbeider klinikken med Urologiklinikken 
i Trondheim, som holder til i samme etasje.

Avgjørende med godt journalsystem
Det er store investeringer som ligger bak 
opprettelsen av Spiren Fertilitetsklinikk, og 
Liv Bente Romundstad forteller om mange og 
vanskelige valg i forbindelse med oppstarten. 
Valg av journalsystem var et av de viktige 
valgene for å sikre en god start. 
– Gynekologene ved klinikken hadde erfaring 
fra andre datasystemer, men vi så alle nyt-
ten i et journalsystem som er tilrettelagt for 
gynekologi, sier Romundstad. Heldigvis for 
Infodoc kan hun bekrefte at de ansatte på 
Spiren er godt fornøyd med valget av Infodoc 
Plenario og opplever at journalsystemet 
svarer til forventningene.

Hvem kan få behandling 
på Spiren fertilitetsklinikk?
Dersom man ønsker en vurdering av fertilitet 
uten at det foreligger at aktuelt barneønske, 
kan man som fastlege henvises til Spiren 
Fertilitetsklinikk da dette faller utenfor hva 

de offentlige klinikkene kan tilby. Klinikken 
tilbyr alle former for assistert befruktning som 
er godkjent i Norge. Pasienter som aksepteres 
for assistert befruktning må tilfredsstille 
gjeldende krav jmf Bioteknologiloven til 
samlivsform samt medisinsk og psykososial 
egnethet med tanke på omsorgsevne for det 
fremtidige barnet. 

Klinikken mottar pasienter fra hele landet og 
selv om henvisning fra fastlege eller gyneko-
log ikke er et krav et det en stor fordel med 
vurdering fra behandlende lege som kjenner 
parets situasjon fra før. 

Les mer om de ansatte og hva de 
kan tilby på klinikken sin hjemmeside 
www.klinikkspiren.no

Infodoc Plenario har tradisjonelt sett blitt 
oppfattet som et journalsystem for fast-
leger, selv om systemet er tilpasset ulike 
spesialiteter. 

Brorparten av våre kunder har vært fastle-
gekontor, og vi har hatt en utfordring med 
å trenge igjennom i spesialistlegemarkedet 
med informasjon om hvilke muligheter 
som finnes dersom man prøver Infodoc 
Plenario. Det kan imidlertid se ut som vi 
har lykkes med informasjonsarbeidet da vi 
omsider har opplevd økt oppmerksomhet 
fra spesialistleger de seneste årene.   En nylig 
utført markedsundersøkelse viser at Infodoc 
Plenario er det mest brukte journalsystemet 
blant privatpraktiserende øyeleger og gyne-
kologer. Det er en trend som vi kan like!

Ny privatklinikk for assistert befruktning 
i Trondheim
En av mange gynekologispesialister som 
har kjøpt Infodoc Plenario det siste året er 
Spiren Fertilitetsklinikk i Trondheim. Spiren 
Fertilitetsklinikk er en ny privatklinikk for 
assistert befruktning og rådgiving knyttet til 
fertilitet. Klinikken åpnet i januar 2015 og 
holder til i flotte lokaler med Pirbadet som 
nærmeste nabo. De ansatte har lang erfaring 
fra Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs Hospital 
og fra Fertilitetsklinikken ved Rikshospitalet, 
og flere av dem har vært profilert i media 
det siste året i forbindelse med deres aktive 
forskning og åpningen av klinikken. Senest 
kunne man se gynekolog Hildegunn Stoum i 
«God morgen Norge», på TV2, der hun fortalte 
om fertilitetsrådgivning.

Toppmoderne klinikk
Vi besøker den nyoppstartede klinikken en 
kald vårdag i april. Noe av det første vi får 
øye på når vi ankommer de nye lokalene er 
de flotte mikroskopbildene som er trykket 
på lyskasser på veggen. Befruktning gjen-
nom fem dager, gjengitt i fem bilder, lyser 
opp rommet. – Her på Spiren benyttes en 
avansert form for inkubator i dagene etter 
befruktning, forklarer gynekolog Liv Bente 

Romundstad. Inkubatoren som benyttes 
kalles et Embryoskop og der dyrkes de 
befruktede eggene i stabile forhold under 
konstant videoovervåkning. Slik kan den 
ansvarlige embryologen vurdere hvert enkelt 

egg og velge riktig embryo for tilbakesetting 
og eventuelt nedfrysning. Romundstad 
forklarer at det tradisjonelt har vært vanlig 
å sette tilbake et befruktet egg etter 2 eller 3 
dager etter befruktning. Men ved å forlenge 

Liv Bente Romundstad, Hildegunn Stoum, 
Peter Kragh og Bente Renée Holmstad ved 

Spiren fertilitetsklinikk.

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

I Embryoskopet er de befruktede 
eggene under konstant 

videoovervåkning.
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