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Infobruk har kun en kort melding til sine
medlemmer. Budskapet lyder:
Årsmøte for Infobruk i 2008.
Sett av helgen 8. og 9. Februar 2008
til Infobruks datakurs i Oslo.
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infobruk - en uavhengig brukerorganisasjon
Odd Lauvskard

leder
Infodoc er inne i en spennende
periode med høy aktivitet og vekst.
Lanseringen av Plenario har vært en
suksess og vi opplever stor pågang fra
dere kunder for å oppgradere til Plenario. Infodoc skal være kjent for sterk
funksjonalitet og god kvalitet, så det
er gledelig å snakke med så mange
fornøyde nye Plenariobrukere.
Infodoc ansetter et titalls nye medarbeidere for å øke kapasiteten på alle
avdelinger. Bemanningen både ved
Oslo- og Bergenskontoret vil styrkes
kraftig i tiden fremover. Med en
styrket organisasjon vil vi være posisjonert for ytterligere vekst i tiden som
kommer. Infodoc arbeider kontinuerlig med å bli bedre for at dere som
kunder skal få den beste funksjonaliteten og brukeropplevelsen.

Vi har et sterkt fokus på å øke informasjonen til dere kunder og bli mer
synlige i markedet. Dere vil se et mye
mer aktivt og synlig Infodoc i tiden
som kommer.
Med vennlig hilsen

Bjarte Ottesen
Daglig leder
Infodoc as

Stadig flere går over til Plenario journal
Den forsiktige spredningen av Plenario journal hos legekontorene tidligere
i år, er nå en saga blott.
Fra lansering av Plenario Lege versjon
1.5 på forsommeren har en rekke
legekontor tatt den nye versjonen i
bruk.
De første til å evaluere versjon 1.5 var
våre eksisterende Plenario-brukere –
de som en tid har brukt den aller
første versjonen. Tilbakemeldinger fra
denne gruppen har vært ubetinget
positiv. Dette sier oss at vårens ”timeout” var helt nødvendig for å gjøre en
del produktmessige justeringer. Tiden
har også vært brukt til å trimme vårt
øvrige leveransekonsept – noe som
også har gitt gode tilbakemeldinger.

Siden ferieslutt har distribusjonen
vært intensivert. Vi har fått gleden av å
implementere Plenario journal hos
mange motiverte medarbeidere
i praksiser av ulik størrelse. Både
tidligere brukere av Klassisk Infodoc
og nye brukere som kommer fra
andre systemer. Per 1. september har
et 20-talls
legekontor kommet i gang med
versjon 1.5 og kalenderen for høsten
fylles stadig opp.
Spenningen har hos mange i
forkant vært stor. Fortroligheten
med tastetrykkene i klassisk Infodoc
er godt innarbeidet. Overgangen
har – naturlig nok – til tider vært litt
krevende, men pågangsmotet og

motivasjonen er
imponerende! Vi har hørt utsagn som
- Litt strevsomt den første uken, men
kjempegøy etter hver som vi får
innarbeidet de nye tastetrykkene.
Allerede på opplærings dagen har vi
registrert at flere kursdeltagere
entusiastisk begynner å planlegge
rutineendringer i sin praksis ut fra
muligheter deres nye
journalverktøy nå gir dem. Flere
benytter også anledningen til å få
ryddet litt på sine systeminstallasjoner.
Ny arkiveringsfunksjon gjør at journaler som ikke er i bruk kan deaktiveres
og gamle registre kan oppdateres.

BEsøk hos øyrane legesenter
På Øyrane legesenter tok de i
bruk Infodoc Plenario Lege på
ettersommeren. De har skiftet ut
alle gamle matriseskrivere til fordel
for laserskrivere og har valgt å
gjennomgående bruke hvitt papir når
de skriver ut skjema og blanketter.
Alle maler ligger tilgjengelig fra
journalen for valgfri utskrift i farger
eller i svart-hvitt. I tillegg ligger mye av
standard tekster forhåndsutfylt.

Under et besøk hos dem i september
uttalte en av Infodoc-veteranene,
Ole Terland, følgende: -Å lage en
henvisning går som en drøm. Hele
prosessen tar nå kortere tid enn
jeg tidligere brukte bare på å åpne
skuffen, finne riktig fortrykt blankett
og sette i skriveren.
-”Bare dette har gjort at jeg nå
kan love min kone å komme minst

en halv time tidligere hjem om
ettermiddagen”
sier han med et smil.
En annen kollega supplerer ham
med å si: - Vi setter også stor pris på
at en kopi av alle utfylte skjema nå
kan lagres elektronisk – dette gjør det
lettere å kvalitetssikre vårt eget arbeid.

Dr. Ole Terland

Frøydis og Ingunn Marie i full gang med sin nye programvare.

Viktig å sette av tid til opplæring
Unni Thoresen er sykepleier hos
spesialist i indremedisin, Jan Glasø,
på Lillestrøm. Glasø overtok
praksisen i august i år. Muligheten for
samtidig å fornye seg når det gjaldt
journalsystem ble grepet, og overgang
fra klassisk Infodoc til Plenario ble
gjennomført ved eierskiftet.
Unni, som har vært Infodoc-bruker
siden 1994, innrømmer at overgangen

var litt større enn antatt. Men, hun
legger til at noe kanskje skyldes at
de tidligere har valgt å ikke ta i bruk
Plenario-moduler som har kommet i
årenes løp.
I deres praksis startet de derfor med
Plenario Økonomi samtidig som
Plenario journal, og mye ble nytt på
en gang. Til andre som er i samme
situasjon, anbefaler hun derfor at de
ikke undervurderer viktigheten av å

sette av tid til grundig opplæring.
Av spesielle fortrinn i den nye
journalen fremhever hun rutinen
rundt medikasjon – spesielt når det
gjelder oversikt på faste medisiner. Her er det virkelig tid å spare, sier hun.

fremgangsmåte ved oppgradering
til plenario
Oppgradering til Plenario på deres
legekontor begynner med avtale
om konverterings- og kursdato.
Konvertering og oppstart med
Plenario vil typisk foregå over to
dager. På konverteringsdagen
vil personell fra Infodoc være på
deres kontor, installere Plenario og
konvertere over journalene til det nye
systemet. Samtidig som konvertering
foregår er samtlige av personalet
på kontoret på kurs hos oss, enten i
Bergen eller på Lysaker. Alternativt i
egnede lokaler i nærheten av deres

kontor. Dagen etter er det oppstart
med redusert drift på kontoret (50%
pasientmottak). Da vil personell fra
Infodoc være tilstede for ytterligere
opplæring, samt å bistå med
tilpasninger og brukerstøtte. To til tre
uker etter oppstart vil vi gjennomføre
en oppfølgingsdag der dere kan få
finpusset deres anlegg og eventuelt
friske opp kunnskapen om systemet
fra kursdagen. Oppfølgingsdagen vil
også markere fullført oppgradering
til Plenario og godkjenning på levert
system.

Oppsummering av første dag med Plenario – Øyrane legesenter – Oppstartsdagen.
Dr Ole Terland i samtale med Rikard Mauritzon fra Infodoc.

TIPS

Plenario krever at noen spesifikke
Windowskomponenter er installert
på alle maskiner som skal kjøre
programvaren. Dere kan selv installere
påkrevde komponenter i forkant av
oppgradering og dermed redusere
installasjonstiden Infodocs personell
bruker på deres anlegg. Samtlige
påkrevde Windowskomponenter kan
lastes ned gratis fra Microsoft sine
websider.

Infodoc Plenario Journal: Ny og bedre
Infodoc Plenario. En
nødvendig modernisering

Vedlikehold og videreutvikling må
nødvendigvis skje i store steg fra
tid til annen. Infodoc er over flere år
modernisert fra innerst til ytterst - noe
vi har skrevet om tidligere. Sammen
med den tekniske habiliteringen har
vi naturligvis gjort forbedringer som
direkte forenkler arbeidet for deg
som bruker. I hovedsak er journalen
godt gjenkjennelig i sin struktur og
oppbygning. Den er imidlertid radikalt
forbedret på en rekke punkter.

Store datamengder. En
utfordring.

Store datamengder på en del av
pasientene betyr jo stort sett at

pasienten er godt kjent. Etter 25 år
med elektronisk journal er dette ikke
lengre en sannhet. Vi har brukt en
journal med mer enn 100 tettskrevne
A4 ark som mal for vår utprøving
og kritiske analyse av hva som er
oppnådd. Å lese denne tekstmengden
sammenhengende vil vel neppe friste
noen ved en konsultasjon blant 30
andre en vanlig dag på kontoret.

Teknologien krever
mindre innsikt, men den
yter mer

Datasikkerhet er ivaretatt i alle
nivåer. Dette påvirker ikke den
daglige drift. Problemfri bruk av
kritisk viktige verktøy, er uhyre
vesentlig. Systemet forvalter verdifull

dokumentasjon både for tjenesteyter
og tjenestemottager.

Journalen er krumtappen
i en god dataløsning for
helsetjenesten

Første versjon av Plenario Journal
møtte noe motstand ved lansering. Vi
tok konsekvensen av dette og gjorde
nødvendige forbedringer. Design og
tekstbearbeiding ble langt enklere og
svartiden er å sammenligne med de
svartider Infodocbrukere kjenner seg
igjen i.

Ny journal:
Det beste er beholdt. oversikten er radikalt forbedret

Referansebilde

Dette er Infodoc Plenario journal. Den komplette medisinske / juridiske journal i kronologisk presentasjon. I denne
trykksaken er skjermbildet brukt som oversiktsbilde. De påførte røde tallene markerer områder som er kommentert i den
videre teksten.

1. Altomfattende eller kort temarettet

Dette er Infodoc Plenario journal. Den komplette medisinske / juridiske journal i kronologisk
presentasjon. I denne trykksaken er skjermbildet brukt som oversiktsbilde. De påførte røde tallene
markerer områder som er kommentert i den videre teksten.

2. journalens personaliadel omfatter mer enn tidligere

Personalia blir i større og større grad oppgradert fra eksterne kilder som f eks fastlegeregisteret. Det gjøres et
kontinuerlig arbeid her for å få registereierne til å forstå hvor viktig det er at sentralt ajourholdte registre gir direkte
oppgradering til brukerne i helsetjenesten. Akkurat nå søker en informasjon om arbeidsgiver sammen med andre
personalia i fastlegeregisteret.

3. Strukturert og oversiktlig med lenker til utdypende
informasjon

Kapittelnavnene i journalen kan tilpasses fag og fagpersonens rolle på legekontoret eller hos helsesøster. Tekst
som er understreket i journalen er lenket til presentasjon av all informasjon om temaet. Ett klikk og du får en
oversiktlig presentasjon på skjermen.

4. Hvorfor kommer pasienten?

Kontakttype og kontaktårsak kan angis for hver konsultasjon. Informasjonen er søkbar og likeledes kriterier for
rapportering.

5. Klokkeslettet presiserer konsultasjonstidspunktet
Klokkeslettet gir bedre informasjon om når informasjonen var kjent i behandlingsforløpet.

6. Dagens journal er alltid synlig

All tekst med grå bakgrunn er signerte notater og altså ferdig dokumentert handling. Tekst med hvit bakgrunn er
usignerte notat.
Nytt i Infodoc Plenario Journal er at aktivt notat alltid vises nederst på skjermen, uavhengig av om du blar eller gjør søk i
historisk journal.

7. enkel tilgang til sentrale funksjoner

Du kan enkelt opprette snarveier til sentrale funksjoner etter ditt eget valg eller følge vårt foreslåtte oppsett. Denne
funksjonen erstatter ”interaktiv journal” i tidligere løsninger. Vi kan love deg at denne funksjonen nå er blitt enklere å
bruke.

8. seleksjon i journaltekst: du finner det du søker på et blunk
Fritekstsøk reduserer journalteksten til det eller de kapitlene som skal ha fokus. Du kan også definere en periode fra
journalhistorien. Ja, du kan sågar kombinere kriteriene. Derved får du en bekvem datamengde å orientere deg i.

9. en liten huskelapp

Ting som kan være interessant for dialogen mellen behandler
og pasient uten å være en direkte del av den medisinske
journalen. Enkelt og liketil å bruke.

hva mer?

Infodoc Plenario kan betjenes både med mus og hurtigtaster.

Støttefunksjoner for fokus og
fordypning i journaldata
Mapper med fokus på tema

Journalen vises ved åpning som
full kronologisk tekst samlet med
all informasjon i prosaform. Slik
har alltid Infodoc fungert. En del
informasjon kan med fordel trekkes ut
av journalen og stilles opp alene eller

sammen med beslektet informasjon.
Uttrekket kan også sees sammen
med datatyper som er interessant
å se i sammenheng. Dette skjer i
underliggende journalark og aktiveres
via fanene over den kronologiske
journalen.

Oversiktsmappe

Temajournal som gir oversikt
over tidligere stilte diagnoser, fast
medikasjon, opplisting av tidligere
sykdommer samt opplysninger om
familie / sosialt / arv.

Medikasjon

Forenkler reseptforskrivning og reseptfornying. Skjermbildet viser fast medikasjon, medikasjon ved behov og kurer. Det
finnes også mulighet for historisk visning av alle medikamenter som er forskrevet til pasienten.
Resepten fornyes enkelt ved å velge fra listen over preparater i bruk. Ny medisinering skjer fra søk i varekatalogen.
Opplysningene er et uttrekk fra hovedjournalen til en oppstilling som er fabelaktig for vurdering av medikasjon.

laboratoriet

Prøvesvar fra internt og eksternt laboratorium. Rekvisisjon av nye prøver. Ryddig oppstilling i tabellarisk format. Bildet
under taler for seg selv.

grafisk resultatfremstilling

Enhver prøveserie kan fremstilles grafisk. Glimrende måte å visualisere en utvikling.

Sykemelding (historikk)

Oversikt over alle registrerte sykmeldinger for pasienten presentert tabellarisk.

Sykmelding

Utsnittet viser kontrollboksen for sykmeldingsadministrasjon. Her vil du ikke savne noen funksjonalitet.

Korrespondanse

Tabellarisk visning av utgående og inngående korrespondanse. Fungerer for alle transportformer; elektronisk, post og
dokumenter pasienten/klienten bærer med seg.

Journalsystemet har rike muligheter
Infodoc Plenario Journal kan i
prinsippet brukes av alle faggrupper.
Vi har gjennomarbeidet løsninger
rettet mot allmennlegetjenesten,
spesialisthelsetjenesten og
helsestasjon. I blandede fagmiljøer
styres datavisning og funksjonalitet
ut fra hvilken ”rolle” brukeren har
i praksisen. Rollen bestemmer
tilgangen til informasjon og

funksjonalitet. Rollen hindrer at
fagpersonen overøses med unyttig
informasjon i forhold til faget.
De temarettede journalene
henter adekvat informasjon fra
den kronologiske journalen og
supplerer likeledes ny informasjon
tilbake. All informasjon er fremstilt
i prosa samtidig som uttrekk
fremstilles alternativt i temarettede

Neste utgave av Infodoc kommer 3 desember 2007

Av stoff som blir behandlet kan nevnes:
• Faste spalter.
• Informasjon om Plenario skjema/dokumenter og interaktiv journal.
• Hvordan oppfatter kundene Plenario?
• Infodoc på veien mot 2010
• Helsestasjonene får ny programvare.

presentasjoner. Dette er nevnt også
innledningsvis i dette magasinet.
I referansebildet for journal lengre
fremme, kan du se en mappe for
vaksinasjon. Dette er en modul i
tillegg til allmennlegesystemet men
integrert i systemet for helsestasjon.
En parameter bestemmer hvordan
systemet skal opptre i din praksis.

Det perfekte skrivervalg til Plenarioserien
OKI B2400 / B2400n

NYHET! Vår mest kompakte skriver...OKI B2400 Serien.
Denne sort/hvitt, A4-skriveren er OKI Printing Solutions hittil mest kompakte desktop skriver. Den er støysvak (ingen vifter) med meget hurtig utskrift av første side.
Leveres i to modeller, med eller uten nettverk.

Kr 1.195,- / 1.450,-

DetOKI
perfekte
skrivervalg til Plenarioserien
B4600 / B4600n
Endelig er den her... OKI B4600 Serien.

Nå med høyere hastighet og mindre støy. Går ned fra 38dB til 33dB - over en halver-

ing av støybildet. Skriveren er utstyrt med en tonerpatron med høy kapasitet på hele
OKI B4600
6.000 sider - som gir minimal brukerinngrep og lave driftskostnader. Rask første side

Endelig er den her... OKI B4600 Serien
med profesjonelle sort/hvitt utskrifter, med eller uten nettverk.
Nå med høyere hastighet og mindre støy. Går ned fra 38dB til 33dB - over
en halvering av støybildet. Skriveren er utstyrt med en
Krtonerpatron
1.450,-med
/ 2.050,høy kapasitet på hele 6.000 sider - som gir minimal brukerinngrep og lave
driftskostnader.
Rask førsteMFP
side med profesjonelle sort/hvitt utskrifter.
OKI C3530

Profesjonell
Multifunksjon
fargeskriver. Perfekt til utskrift, kopiering,
Kr 2.086,eks mvaA4Kr
2926,- m/nettverk
skanning og faks.

OKI C3530 MFP skriver ut og kopierer opptil ﬁre ganger raskere enn konkurrentene

med Single Pass-utskrifter og kopieringshastigheter på opptil 16 sider pr. min. i
OKI C3530
MFP
farger og 20 sider pr. min. i sort/hvitt. Høyhastighets skanning og kort tid til første

Profesjonell
A4 øker
Multifunksjon
fargeskriver
utskrift
OKI C3530 MFPs
produktivitet. Nettverk som standard, samt at den
Perfekt tilnyeste
utskrift,
kopiering,
skanning
faks.stor fargedybde, perfekt til utskrifter av
teknologi gir høy kvalitet på og
detaljer,
OKI C3530
MFP skriver
ut og kopierer
opptil
ﬁre ganger
raskere
enn for design av
journaler
og formularer.
Leveres med
programmet
Template
Manager
visittkort,
turnuslister
(1200mm).
konkurrentene
med
Single Pass-utskrifter
og kopieringshastigheter på
opptil 16 sider pr. min. i farger og 20 sider pr. min. i sort-hvitt. HøyhasKr 5.250,tighets skanning og kort tid til første utskrift øker OKI C3530 MFPs produktivitet. Nettverk som standard, samt at den nyeste teknologi gir høy kvalitet
OKI
på detaljer,
storC5600n
fargedybde, perfekt til utskrifter av journaler og formuProfesjonell
A4 fargeskriver
med nettverksstøtte.
larer. Leveres
med programmet
Template
Manager til design av visittkort,
Dekker behovet for både farge og sort/hvitt, med samme kost pr. side som en sort/turnuslister (1200mm).
hvitt skriver, med en hastighet på 32 sider pr. min. i sort/hvitt og 20 sider pr. min.

i farger.
Kr 7.770,eksProQ2400
mva Multilevelteknologi og High Deﬁnition toner gir et høyt nivå av

detaljer og fargekvalitet. 400 arks papirkapasitet. Leveres med designprogrammet
Template Manager for design av visittkort, turnuslister (1200mm).

OKI C5600n

Kr 2.850,-

Profesjonell A4 fargeskriver med nettverksstøtte
Dekker behovet
forerbåde
farge
og sort/hvitt,
Alle priser
oppgitt
eks.mva.
og frakt. med samme kost pr. side som
en sort/hvitt skriver, med en hastighet på 32 sider pr. min. i sort/hvitt og
20 sider pr. min. i farger. ProQ2400 Multilevelteknologi og High Deﬁnition
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