Infodoc

• Ny Plenario Helsestasjon
• Enklere utskriftsfunksjoner
• Infodoc Plenario vinner flere venner

magasin for brukere av Infodoc
Desember 2007

Påmeldingsskjema blir sendt alle. Det
er også anledning til å melde seg på via
Infobruks hjemmeside: www.infobruk.no
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I februar neste år avholder Infobruk sitt
årsmøte i henhold til tradisjon over mer
enn 20 år.
Program for møtet finnes lengre bak i
heftet.

ww

infobruk - en uavhengig brukerorganisasjon
Odd Lauvskard

leder - ” Infodoc på veien mot 2010”
Vi har tilbakelagt en hektisk høst med
høy frekvens på oppgradering av
kunder til Plenario, samt lansering av
versjon 1.7 den 5. desember. Vi sitter
nå med Plenario versjon 1.7 som er et
produkt å være stolt av.
Når du leser dette har vi ca 50 kunder
som har oppgradert til Plenario.
Produktet er et teknologisk ledende
og et 100 % Windows basert produkt.
Rammeverket Plenario er bygget
over er Microsoft sin siste plattform
for utvikling av programvare. Plenario
har fått en meget god mottakelse hos
dem som har tatt det i bruk. Vi har
styrket staben vår og fortsetter med
dette blant annet for å kunne ta unna
alle som ønsker å gå over til Infodocs
nyeste programvare. Det legges nå
planer for 2008 og videre for å klare å
oppgradere alle kunder.
Fra sommeren av til den 1. november
har Infodoc foretatt en restrukturering
av selskapet som har ført til en ny
visjon med klare mål for fremtiden.
Vi har definert klare mål for hva
som er våre satsningsområder og
kjerneverdier. Våre kjernemarkeder
er; allmennleger, spesialister og
helsestasjoner i Norge, samt
kombinasjonspraksiser av disse.
Dette er de eneste områdene vi skal
operere innen og vi skal være en
totalleverandør i disse markedene.
Vi gjør en spissing av alle fagfelt i
Infodoc og vil velge underleverandører på de områder som er nødvendige
for at dere skal kunne ha en totalleverandør. Gjennom å gjøre dere
kunder til vinnere ønsker vi å sikre et
levedyktig Infodoc med gode fremtidsutsikter. Vi har alle forutsetninger
for å lykkes: Fornøyde kunder – det
beste produktet og god økonomi!
Det har vært stort fokus på å forbedre
prosessene internt og ut mot dere
kunder. Vi har gjort endringer i
organisasjonen for å møte våre nye
krav og ha en organisasjon som støt-

ter de målene vi har satt oss. Vi har
blant annet styrket konsulentavdelingen, supportfunksjonen og ansatt
en ny produktsjef med totaltansvar
for produktene våre. Lenger bak
i magasinet kan dere se den nye
organisasjonen per dags dato, samt
vår visjon.
Infodoc har satt noen klare mål mot
2010. Vi skal ha en kraftig vekst og ta
nye markedsandeler. Vi skal være den
ledende leverandøren av elektroniske
pasientjournal systemer i Norge. Med
det beste produktet i markedet og
den beste kvaliteten på service vil vi
bli ledende innen 2010. Som vi sier i
visjonen skal Infodoc:
”Gjennom innovasjon og forskning skal
Infodoc til enhver tid tilby et system som
dekker dagens og morgendagens muligheter i tråd med kundenes forventninger og myndighetenes krav.”
Vi satser på våre medarbeidere og har
et stort fokus på deres kompetanse.
Gjennom å ha de beste medarbeiderene vil dere være sikret den
service og det kvalitetsnivå dere kan
forvente av en seriøs leverandør. Vi
har også et stort fokus på å rekruttere
og holde på flinke medarbeidere.
Vi vil i løpet av 2008 være mellom
30-35 heltidsansatte. I 2008 vil vi ha
en meget agressiv markedsplan for å
vise omverdenen vårt nye produkt. Vi
vil også lansere et nytt ekstranett med
en kundeportal for å møte informasjonsbehovet til dere brukere. Når vi
har implementert nytt supportsystem
vil dere som brukere kunne følge
saksgangen på deres saker i portalen,
delta i nyhetsgrupper, laste ned
manualer og mindre oppdateringer,
legge inn produktønsker, etc. Versjonsplaner med detaljer om hva som
kommer av funksjonalitet i de ulike
lanseringsdatoer vil være tilgjengelig
i vår nye kundeportal. Målet er at fase
en av kundeportalen vil være mulig å
besøke i løpet av Q2 2008. Mitt mål er

at kundeportalen skal bli en så nyttig
kilde til vestenlig informasjon at dere
besøker den minimum to ganger i
uken!
Jeg ser frem til å treffe mange av
dere på Infobruk sitt årsmøte, noe
jeg håper de fleste av dere vil delta
på. Her vil dere treffe mange av våre
dyktige medarbeidere, ha muligheten
til å ta Plenario i nærmere øyensyn
og følge aktuelle tema i sesjoner.
Vår uavhengige brukerorganisasjon
Infobruk har gjort en solid jobb med
å lage et spennende program for
årsmøtet. Undertegnede vil blant annet benytte anledningen til å fortelle
mer i detalj om Infodocs planer
fremover, samt hilse på så mange av
dere. Programmet finner dere midt i
magasinet med refeanser til
påmelding.
Følg med oss i tiden fremover – det
skal lønne seg å være på vinnerlaget!
Med vennlig hilsen

Bjarte Ottesen
Daglig leder
Infodoc as

Nyansatte høsten 2007
Endre Dyrøy er ansatt som
produktsjef og ny avdelingsleder for
QA-avdelingen (tidligere kvalitet).
Endre kommer fra stillingen som
IT-direktør i iRisk. Endre har lang
erfaring innen programutvikling og
er i ferd med å avslutte doktorgraden
sin i biokjemi rundt hjerte- og
karsykdommer
Benthe Solberg er ansatt på support
og inngår i call-senteret sammen
med Vibeke Olsen. Benthe kommer

fra stillingen som legesekretær ved
Bjørnefjorden Hjertesenter. Benthe har
lang erfaring som legesekretær og har
vært bruker av Infodoc programvare
siden 1993.
Hilde Hølmebakk er ansatt som
konsulent i konsulentavdelingen
ved Oslo kontoret. Hilde kommer fra
stillingen som organisasjonskonsulent
i rådet for psykisk helse. Hilde har
mastergrad i informasjonvitenskap fra
universitetet i Århus.

Ronald Jensen er ansatt som
Technical Writer/Teknisk Forfatter
i avdeling QA og vil inneha
primæransvar for all dokumentasjon
i Infodoc as. Ronald har over 20 års
erfaring som teknisk forfatter. Ronald
starter i Infodoc 2. januar 2008
Martin Tofteberg og Jarle Stakkeland
er begge ansatt på deltid som
systemutviklere i utviklingsavdelingen.
Begge er studenter ved Høyskolen i
Bergen.

Åsnes helsestasjon i solør
om Infodoc Plenario: helsestasjon
INTERVJU MED: HELSESEKRETÆR
ÅSE HAUGEN LARSEN, ÅSNES
HELSESTASJON, Administrator for
Infodoc Plenario Helsestasjon i Solør,
Hedmark.
Intervjuet er gjort ved hjelp av
tilsendte konkrete spørsmål fra oss.

FUNKSJONALITET I PLENARIO
HELSESTASJON.

Kan du gi meg de topp funksjonene
som dere setter mest pris på? Gi oss
dine argumenter for utvalget.
Registrering av persentil data. Det er
kjempe fint å kunne omvandle alle
målene til en kurve eller kombinasjon
av kurver på en så enkel måte. Man
ser fort vektøkningen fra siste gang i
rene tall og det er en god ting.
Synes også at registrering av vaksiner
er enkle. Enkelt å skrive ut vaksinekort,
tabellen i mappen gir en fin oversikt
og i oversiktsmappen ser man enkelt
hvor godt barnet er vaksinert i hen
hold til barneprogrammet.
Fortell meg om en av funksjonene
som dere benytter hele dagene i
arbeid på helsestasjon for små barn?
Vi skriver mye innkallinger. Her vil
den nye funksjonen med å skrive ut
lister for alle barn som blir for eks. 2
år i neste måned være til stor hjelp.
Vi lager listen, så book’er vi timer i
timeboken og der haker vi bare for
”Skriv ut innkalling” så gjør Plenario
ikke bare det men legger også en link
inn i tekstjournalen uten at duen gang
har åpent journalen! Effektivere kan
det vel neste ikke bli.
Fortell litt om hvordan opp/inn
-læringskurven i Plenario er for
personalet.
Her ser vi forskjeller. De som har

liten eller ingen erfaring fra andre
Windows programmer har en tendens
til å bruke mus til alt og det blir
vanskelig å slutte med for å gå over
til de mer effektive og enklere taste
kombinasjonene som finnes til neste
alt.
For de som kan litt
Windows fra før er Plenario enkelt å
lære og enkelt å bruke.

PÅVIRKNING I DET DAGLIGE
ARBEIDE.

Kan du beskrive hvordan en
arbeidsprosess har blitt forandret og
forenklet av Plenario helsestasjon.
Her MÅ det bli ”Gruppevis
journalføring”. Sparer masse av
tid. Vi bruker dette naturligvis til
dokumentasjon av vaksinering av
skoleklasse men vi nytter det også
til føringer av gruppeaktiviteter som
for eks. hvis vi har felles orientering
i Helsesirkelen, tema om røyking på
Ungdomsskolen osv. I tillegg til felles
tekst kan du også legget til mer tekst
på enkelte elever på en grei måte.
Beskriv noen arbeid som nå er helt
datorisert og som dere tidligere
brukte mye papir rundt.
AVTALE boken eller timeboken som
noen kaller den. Søkefunksjonen er et
godt hjelpemiddel og med å kunne
se oversikt over alle timer barnet har i
journalen er raskt og enkelt. Og som
tidligere nevnt innkallinger som vi
gjør direkte herfra. Noe papir blir det
men vi har sluttet med viskelær.
Hvilken arbeidsrutine ønsker dere i
fremtiden skal bli helt elektronisk?
Vi ønsker oss mer elektroniske
svar, ikke bare fra Sysvac men også
andre aktører som for eksemplet

epikriser fra spesialister. Vet at
denne fremtiden alle rede er her
men vi har ikke kommet så langt.
Kanskje også personal skjema for
arbeidsplanlegging?

SIKKERHET I HELSETJENESTEN

Beskriv hvordan du/dere oppfatter
sikkerheten i tilgangskontrollen med
signatur/passord og roller i Plenario
helsestasjon.
For oss var det uklart ved oppstart
hva ”rolle” -begrepet egentlig kunne
benyttes til men vi ser på dette nå.
For å få full uttelling på dette med
tilgangskontroll må man ha tenkt
igjennom det hele. Sikkerheten er
oversiktlig og grei for administrator.
Brukeren kan kjenne seg trygge på at
de har den rette tilgangen. Vi arbeidet
med dette og våre brukere gir uttrykk
for at de setter pris på at de har den
tilgangen de skal ha og ikke mer eller
mindre.
På hvilken måte (faglig) mener du at
sikkerheten har økt i helsestasjonens
arbeid siden dere begynnte med
Plenario helsestasjon?
Opplever at ”systemvedlikeholdet” er
meget godt og brukervennlig. Man
trenger ikke å være programmerer for
å kunne ivareta sikkerhet og tilgang.
Enkelt å legge inn en ny bruker med
rett tilgang og enkelt å administrer
brukere som arbeider periodevis
i systemet. Signeringsrutinen er
finmasket og oversiktlig.
Noe du ønsker å fremheve
ytterligere?
Ja, vi benytter ventelisten mye,
spesielt til oppfølging av barn som
skal ha timer utenfor ordinært
program.

Fra ledende helsesøster ved Åsnes
Helsestasjon, Marianne Eek Steimler,
fikk vi følgende tilleggskommentar
De aller viktigste og hyppigste
funksjonene vi bruker er timebok og
helsekontroller. Percentilskjemaer
er oppe mange ganger pr
dag, og fungerer veldig bra.

Og vaksinestatus sjekkes hver
gang et barn er til kontroll. Vi er
godt fornøyd med timeboka og
helsekontrollprogrammet (bortsett
fra noe småting dere har sagt skal
utbedres) Det eneste jeg ser er at
programvaren passer best dersom
man har en egen kontorpersonell

som svarer på henvendelser. For det er
tungvindt å legge inn nye timeavtaler,
endre timer ol mens vi har kontroller
og er inne på et spesifikt barn. Så da
blir det notering på ark, og innføring i
etterkant, evt oppringing til den som
ringte.

gjør det vanskelig å få til en effektiv
planlegging og god utnyttelse av
ressursene i helsetjenesten.

samt å sikre at løsningene tas i bruk
og at de brukes riktig. Prosjektet
forventes avsluttet i 2008.

Gjennom ELIN-k-forprosjekt
er det fastsatt maler for slik
informasjonsoverføring og malene
er utformet for elektronisk bruk.
Det er lagt stor vekt på å sikre
helsefaglig innhold og struktur, høy
brukervennlighet, presentasjon og
funksjonalitet. Det er en stor og
kompleks informasjonsstrøm som
skal standardiseres. En viktig del av
arbeidet har derfor vært å kartlegge
informasjonsflyten mellom pleieog omsorgstjenesten, fastlegene
og sykehusene. Dette har dannet
premissene for kravspesifikasjoner
for funksjonalitet, presentasjon og
brukervennlighet i IKT-løsningene.

Det vil bli etablert flere
utprøvingsprosjekter med
utgangspunkt i pleie- og
omsorgstjenesten i kommunene
og deres samarbeidspartnere der
meldingene og funksjonaliteten vil bli
testet, evaluert og justert.

elin-k
Bakgrunn

Utviklingen går i retning av at
pasientene får stadig kortere liggetid i
sykehus og overføres raskere til pleie- og
omsorgstjenesten i kommunene. I tillegg
vil antall eldre i befolkningen øke sterkt i
de nærmeste årene.
Dette forsterker behovet for mer effektiv,
tryggere og bedre kommunikasjon
både på tvers av og innenfor de
enkelte nivåene i helsesektoren, slik at
pasientene får forsvarlig behandling
og riktig oppfølging gjennom hele sitt
pasientforløp.
Hittil har mye av
informasjonsoverføringen foregått på
papir eller via telefon. Det har heller
ikke eksistert noen nasjonale maler for
hva slik informasjon skal inneholde for
å sikre at mottaker vet nok til å kunne
utføre forsvarlig helsehjelp. Dette øker
risikoen for mangelfulle og feilaktige
opplysninger, noe som igjen kan være
en trussel mot pasientens sikkerhet. I
tillegg er det lite kostnadseffektivt og

Hovedprosjektet er delt i tre faser:
Fase Aktører
1

Pleie og omsorgstjenesten og fastleger

2

Pleie og omsorgstjenesten og sykehus

3

Pleie og omsorgstjenesten og legevakter

Neste fase (hovedprosjektet) består
av å få utviklet løsningene i de
elektroniske pasientjournalsystemene
i pleie- og omsorgstjenesten, på
fastlegekontorene og i sykehusene,

Elin-k er et såkallt bit-prosjekt
Prosjektmidlene skal bidra til
utvikling av løsninger som skal
selges i markedet når de er
ferdigutviklet. Prosjektet eies av
Norsk sykepleierforbund og KS.
Styringsgruppen består ellers av
SHDir, legeforeningen, Nasjonal IKT,
Stavanger kommune og Innovasjon
Norge.
Infodoc deltar i fase 1 som skal lage
løsninger for kommunikasjon mellom
fastlege og kommunenes pleie og
omsorgstjeneste. Det er utviklet
en lang rekke EDI-meldinger for
utveksling av informasjon begge veier.
Meldingene er laget med sikte på å
rasjonalisere informasjonutvekslingen,
og kanskje enda viktigere; sikre at
begge parter sitter med oppdatert og

korrekt informasjon.
resultatene av piloteringen, men
Det er to hovedtyper meldinger,
regner med at vi kan komme med det
dialogmeldinger og PLO-meldinger.
i en ny artikkel om et halvt års tid.
Dialogmeldingene er relativt
lite strukturerte, tilnærmet en
pasientrettet e-post. Det finnes 4
subtyper, forespørsel, svar, notat og
avvik. PLO-meldingene er relativt
detaljerte, og benyttes for utveksling
av informasjon om medisinering,
tjenestetilbud, IPLOS kartlegging
mm. Det finnes ca 10 ulike type av
PLO-meldinger.
De første meldingene piloteres
nå på 2 legekontorer i Bergen
kommune. Infodoc har også en pilot
i Arendal som skal i gang i disse
dager.
Sigbjørn Hellene er teknisk prosjektansvarlig
Det er for tidlig å si noe om
hos Infodoc AS

HVORDAN OPPFATTER BRUKERNE
LØSNINGENE I PLENARIOSERIEN?
Vi har siden i sommer gjort
programoppgraderinger etter
en ny prosedyre. Dette gjelder
oppgradering for brukere av klassisk
Infodoc slik at disse bli brukere av
komplett system av Plenarioprdukter.
Vi kan konkludere med langt bedre
prosess både hos brukerne og i vår
egen organisasjon. Tilbakemeldinger
bekrefter dette.
Vi dristet oss til å gjennomføre en
rundspørring om kvalitet for å få
bekreftet vår argumentasjon i våre
henvendelser til markedet.

Her er listen:
Generelle tilbakemeldinger
• Fine rutiner for korrespondanse inn
og utgående
• Gode søkefunksjoner i journal
(seleksjon)
• God timebok
• Godt design
• Fortsatt god og strukturert journal
• Intuitivt for brukere med erfaring fra
bruk av Windowsprogrammer
Spesielt fra legepraksis
• Fremragende oversikt som viser

fast og eventuell medisinering og
medisinering som kur
Spesielt fra helsestasjon
• Svært oversiktelig
• Veivisere er enke i bruk
• Enkelt å lage egne fine maler på brev
og innkalling.
• Smart gruppevis journalføring
Vi arbeider nå med oppstart for de
første 50 praksisene / helsestasjonene.
Samtidig opplæres nye medarbeidere
etter hvert som vi lykkes med å
rekrutteringen.

OS LEGEVAKT - I NYTT HUS MED PLENARIO JOURNAL
benyttes. Alt legges til rette
for å kunne føre en forsvarlig
legevaktsjournal – samtidig
som fastlegen skal kunne
holdes oppdatert gjennom
mottak av elektroniske epikriser.
Tilknytning til Norsk Helsenett
er under etablering, og Infodoc
har lovet å hjelpe oss med det
praktiske, sier han.
Det er et godt utstyrt bygg Os Røde
Kors har tatt i bruk fra begynnelsen
av november i år. Bygget huser
Røde Kors, Os Ambulansetjeneste,
utdanning av elever som skal bli
ambulansepersonell og den nye
legevakten i Os kommune.
Legevakten finner man i første
etasje på det nye, flotte huset. Den
er daglig bemannet med en lege
og en sykepleier som er i beredskap
utenom de vanlige kontortidene til
legesentrene i kommunen. Med nytt
medisinsk utstyr til det meste, og
med hvilerom som inneholder både
kjøkkenkrok, bad, seng og TV skulle
forholdene ligge godt til rette både
for publikum og de som jobber der.
Os legevakt har også tatt i bruk
Infodoc Plenario journal. Som den
første legevakten i Norge!
- Da de fleste legene i området
allerede bruker Infodoc var dette
et naturlig valg, sier Sveinung
Gangstø som har vært en av de
mest engasjerte ved oppstarten av
den nye legevaktstjenesten. - Det er
standard allmennlegeløsning som

Plenario journal er også tatt
i bruk ved kontoret der Gangstø
til daglig arbeider som lege og
systemansvarlig. -Vi har ventet lenge
på noe nytt, men legger ikke skjul
på at det var en stor overgang for
mange av oss, sier Gangstø. Mye
Klassisk Infodoc sitter i fingrene. Vi vil
nok også bruke litt tid på å justere
noen av våre interne rutiner i forhold
til nye muligheter i systemet, men
håper og tror at dette skal bli til det
bedre. Personlig synes jeg den nye
journalen inneholder veldig mange
forbedringer og nesten alle rutiner
er blitt mer intuitive. Dette merker
vi også når nye medarbeidere ved
legevakten skal gis innføring i bruk av
systemet.
Siri-Linn Lie er ansvarig for
sykepleierne ved Os Legevakt.
Hun er svært fornøyd med sin nye
arbeidsplass og tar den hektiske
oppstarten med et smil. Den dagen
vi besøkte Os Legevakt ga hun blant
annet innføring i bruk av Plenario
journal til en av sine nye kollegaer,
sykepleier Eva Monika Karlsen.
Siri-Linn Lie har litt erfaring med

Infodoc fra tidligere, men er ikke det
minste i tvil om at Plenario journal
er mye enklere å ta i bruk for de som
ikke har vært daglige brukere av
Klassisk Infodoc. – Jeg synes Plenario
er enkel og grei å navigere i. Det er en
stor fordel å kunne benytte standard
windows-tasting og gjenkjennelige

menylinjer. Mange har vært begeistret
for de gamle funksjonstastene, men
personlig synes jeg de var tungvinte
å forholde seg til når jeg ikke brukte
systemet daglig. Jeg er også vant til
å bruke mus, og ser heller ikke det

som noen ulempe. I det store og hele
synes jeg implementeringen har gått
veldig bra, sier hun.

Program- Infobruks årsmøte
Fredag 08.02.08. Plenumsforelesninger.
09.00 - 09.30

Registrering. SAS Skandinavia Oslo

09.30 - 09.40

Velkommen! Sveinung Gangstø, Os allmennpraksis.

09.40 - 10.30

Innovasjon satt i system – Infodoc mot 2010.

Bjarte Ottesen. Daglig leder Infodoc

Gode datarutiner på kontoret i praksis (datasikkerhet).
Regin Hjertholm Eidsvåg legekontor. - forsøk på enkel og jordnær innføring i datasikkerhet og Norm
for informasjonssikkerhet i helsesektoren. Kort presentasjon av hjelpeverktøyet TrinnVis (ny versjon).
10.30 - 10.45

Utstillerne presenterer seg. 15 min

10.45 - 11.15

Pause - samhandling med utstillere

Elektronisk samhandling til glede og nytte.

Helsenettet er etablert og flere og flere tar det i bruk. Hvordan kan
de nye prosjektene kvalitetsikre og forenkle hverdagen vår? Elin,
Elin-k, e-resept og kjernejournal
Tom Christensen NTNU Trondheim

Konstruktiv samhandling med NAV?

11.15 - 12.30

Frustrert over elektronisk returnerte sykemeldinger fra NAV?
Kan vi bedre samarbeide?
Kan NAV bidra med å gjøre arbeidsgiver register tilgjengelig for
legene og kan vi få online oppdatert fastlegelister?
Christine Bergland fra NAV.

Nasjonal plan for elektronisk samhandling.

Kvalitetssikring og enklere arbeidsdag?
Helsedirektoratet: Ellen Strålberg.

Helsestasjon

Systemvedlikehold i Plenario?
Bare for tekniker eller en
verktøykasse for helsesøster?
Hva inneholder begrepet
Systemvedlikehold? Her finner vi
mange gode rutiner for å holde
orden;
dels på alle brukerne,
systemet, register og
innleggingsrutiner, skoler og
maler for korrespondansen.
Del på oppgavene og utvikle
dine kunnskaper i Plenario
Systemvedlikehold

Panel gjennomgang med formiddagens forelesere.
12.30 - 13.35

Lunch -Samhandling med utstillere.

Helsenettet forenkler hverdagen på kontoret.

Helse biblioteket v Magne Nylenna DNF

AutoHotkey brukt sammen med Plenario.

13.35 - 14.30

Finn Skogstad Stovner legesenter
Bruk av fraseregister og tastatursnarveier i Plenario Lege
Spørsmål og diskusjon

14.30 - 15.00

Pause - samhandling med utstillere
Parallellsesjon I

Windows

Basale
egenskaper.
Arbeid smartere
15.00 - 16.00

V/Microsoft

Parallellsesjon II

Microsoft SQL

Infodoc.
databasestruktur
– en titt under
panseret.

Parallellsesjon III
Plenario journal nye muligheter for
økonomirutiner.
Autotaksering via
snarveier.
- Priskoder.
- Bruk av
forsikringskoder

Parallellsesjon IV

Helsestasjon

SYSVAK - Når kommer Nye
SYSVAK og vil hverdagen vår
forandres med denne? v/Hilde
Bakke Folkehelseinstituttet
Folkeregisteret - avviste
registreringer etc
Institusjonsregistret – ikke
godkjente flyttemeldinger etc
v/Anne Gruehagen EDB Business
Partner

Dersom enkelte parallellsesjoner får
for få påmeldte kan programmet bli
komprimert.
Dersom det er nok påmeldte
kiropraktorer vil det bli
parallellsesjon om:

Elektronisk kommunikasjon for
kiropraktorer (og andre interesserte)
- Sykemeldinger
- Røntgen henvisninger og svar
- Epikriser
- Hvordan kommer man i gang,

praktiske tips
Infobruk Generalforsamling kl
16.30- 17.30
Festmiddag med underholdning
kl 20.00

Lørdag 09.02.08. Plenum INFODOCs Dag
09.00 - 10.00

Infodoc Plenario journal.

Den nye ”F9 menyen”
- Snarveier som forenkler hverdagen
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00

Pause - samhandling med utstillere

Infodoc Plenario.

Hvordan gå Blåreven i møte.
Det er under utredning revisjon av blå resept ordningen slik at i stedet for punkt skal diagnosekoder
føres på resepten.
- Gode medikasjonsrutiner gjør regelverket
enkelt.

11.00 - 11.30
11.30 - 12.30

12.40 - 13.20

Helsestasjon:

Elektronisk kommunikasjon med
omverden;
”Hvordan slippe papir og jobbe
mer effektivt?”
-Scanning
-Elektroniske henvisninger/
epikriser

Kaffe, Utsjekking - samhandling med utstillere

Paralellsesjoner: Fra bruker til bruker - praktiske tips
Paralellsesjon I

Paralellsesjon II

Paralellsesjon III

Fra bruker til bruker
Legesekretær/
hjelpepersonell

Fra bruker til bruker
Legekontor

Fra bruker til bruker
Helsestj/kiropraktor

Plenum

Tips fra brukerstøtte

Forberedelse og prosess for overgang til Plenario.
Avslutning - ved daglig leder i Infodoc

OPPRADERING AV INFODOC
PLENARIO: HELSESTASJON.
Infodoc’s bruker på helsestasjoner
var de første brukerne av Infodoc’s
nye programvare. Nå er tiden inne for
oppgradering av programvaren som
er i bruk.

behandlingssituasjonen. Motsatt kan
det være like nyttig for helsesøster
å få informasjon om eventuelle
vaksiner legen setter, for eksempel i
forbindelse med en skade.

Plenario-prorgamvaren er blitt utvidet
med fagjournal for lege. Dette er
en betydelig utvidelse av Infodoc
Plenario programvaren som også
kommer helsestasjonsjournalen
tilgode. Av nye funksjoner kan nevnes:
søk og utvalgsfunksjon, snarveier
og oppgradering av eksisterende
funksjoner.

Helsestasjonene kommer til å merke
forbedringer i tekstjournalen.
Oversikten er bedre, det er
et klarere skille mellom aktivt
notat og historisk journal,
kopieringsmulighetene er
utvidet og en ny funksjon
for søk/utvalg i historisk
journal er på plass. I
fagjournal helsestasjon
for ungdom vil det være
merkbare forbedringer i
medikasjonsmappen. Det vil
også være ny muligheter for
helsestasjonslegen i
oppgradert programvare.
Har legen behov for
fagjournal lege kan denne
hentes frem.
Berit Hellene har utviklet Infodoc Plenario:
Helsestasjon

Helsestasjoner og
kommunehelsetjenesten (med lege
og helsestasjoner i felles løsning)
får tilgang til egne fagjournaler
i Infodoc Plenario Journal, men
også en unik mulighet til å dele
informasjon mellom faggruppene.
Et godt eksempel på dette er
vaksineregistering. Opplysninger
om hvilke vaksiner et barn har fått
kan være til stor hjelp for legen i

Helsestasjonsløsningen er også
utvidet med et par nye rapporter som
helt sikkert vil bli ønsket velkommen.
Vi er sikre på at oppgradert versjon av
Infodoc’s programvare er et effektiv
og sikkert verktøy i helsetjenesten.

LEGETIME VIA SMS

LEGENE PÅ FLAKTVEIT UTNYTTER DAGENS
KOMMUNIKASJONSFORMER.
Flaktveit legesenter på Ulvedal Torg.
FOTO: MORTEN ENGBAKKEN
Morten Engbakken, Åsane
Publisert: 06. nov. 2007, 13:01
Oppdatert: 06. nov. 2007, 13:16
Telefonoppfølging og tilbakemelding
via sms (tekstmelding) og svar på
e-post til pasientene blir mer og mer
vanlig.
Hos Flaktveit legesenter på Flaktveit
i Åsane kan du nå sende en melding
på mobiltelefonen - og bestille time
hos fastlegen din. Eller du kan gjøre
en bestilling av resept via sms eller
kontaktskjema på legesenterets
egen hjemmeside, for dette må du
som bruker betale kr.5,- pr. mottatte
melding.
Køene hos fastlegene - og på de
kommunale legevaktene - kan

reduseres om
de teknologiske
mulighetene
utnyttes bedre.
Gjør man i tillegg
en kritisk vurdering
av hvor ofte man
trenger å innkalle
pasienter til sjekk
av blodtrykk og
lignende, blir det
mye lettere å få
legetime for den
som trenger det.
For å kunne
bestille time må man være listepasient
hos din helsetilbyder.
Legesenteret presiserer at man
ikke kan love øyeblikkelige svar via
hjemmesiden, da lege kan være

travelt med problemstillinger på
legekontoret eller borte pga sykdom,
kurs e.l. Hjemmesiden brukes først og
fremst for kontakt om saker som ikke
haster.

Skjema og dokumenter
Helsetjenesten har en lang tradisjon
for å utveksle informasjon ved hjelp
av skjema. Det var et naturlig valg å
la de første versjonene av Infodoc
benytte matriseskrivere for utfylling
av fortrykte skjema hvor gjennomslag
var vanlig. Tidligere var matriseskrivere
dessuten det vanlige tilbudet. I 1984
laget vi utskrifter på hvit A4 ark for
alle remisser, henvisninger, epikriser,
resepter og attester. Oppbygningen
av hvert enkelt dokument baserte seg
på norsk standard for dokumenter
i helsetjenesten NS 4060 som var
utviklet på 60tallet. Løsningen møtte
stor motstand hos mottakerne. Disse
var opptatt av fargene på papiret
som fungerte som kode for sortering
og av det å ikke finne spesifikke
opplysninger på vante steder på arket.
Fortrykte skjema levde videre.
I dag er situasjonen en annen. Mange
dokumenter sendes og mottas
elektronisk og utskrift på blanke

Menyen til høyre er et resultat av en
”F9” tasting. Den viser øverst et felt
som gir tilgang til flere grupper eller
logiske inndelinger.
Under finnes ragering av mest brukte
blanketter/funksjoner. I tillegg sist
brukte og påfølgende meny. (Beklager
liten snutt med engelsk tekst fra
prøvekjøring av løsningen)
Vi forbereder muligheten for
at brukerne selv kan laste ned
funksjoner/skjema fra vår web. Det vil
også bli enklere å legge inn materiell
utarbeidet av dine kolleger i nære
eller fjerne praksisser.
Det vesentlige her er god
menystruktur og enkel supplering.
Men det skal også nevnes at bak dette
finner du en modernisert ”Interaktiv
journal” med nær ubegrensede
muligheter.

ark aksepteres. Allikevel må man
kunne si at vi fremdeles lever i en
overgangsfase.
Infodoc Plenario tar hensyn til dette
og tilbyr fritt valg av for utskrift /
elektronisk informasjonsutveksling
for ethvert skjema / dokument i det
øyeblikket innskriving på skjerm
er ferdig. Elektronisk forsendelse
betinges av hva mottakeren kan
behandle og av om formatet på
dokumentet er gitt en standard fra de
her i landet som har påtatt seg rollen
for denne typen arbeid.
Det er imidlertid flere faktorer
i denne problematikken.
Skriveradministrasjonen i Windows gir
frihet til å velge den skrivermodellen
som foretrekkes. Matriseskriverne
som det finnes svært mange av
blant brukerne, bør kunne benyttes
(kun nødvendig for ”Helsekort for
gravide”). Blanke A4 ark vil være basis
for ryddige, fine skjema fra laser

eller blekkskriver. Du kan også bruke
fortrykte skjema i alle typer skrivere.
Skjemaene kan videre skrives i farger,
svart/hvit eller i gråskala etter ønske.
Til sist må altså elektronisk forsendelse
kunne velges. (Se artikkel om skrivere
annet sted i heftet.)
Så litt mer konkret. Menysystemet
(”F9”) for valg av remisser,
henvisninger, epikrser, attester osv
eller snarveier til hyppig brukte øvrige
tjenester, er videreutviklet til en genial
løsning. Nye skjema som skal legges
til i systemet, finner sin plass selv i
menytreet uten fikling fra brukeren.
Funksjoner som brukes hyppig
”klatrer” selv til mest synlige plass i
menyen. I tillegg kan funksjonalitet
bygges i verktøyet som tidligere ble
kalt ”Interaktiv journal“, både for hver
enkelt individuelle bruker eller for
noen eller alle i praksisen.
Under vises noen klipp fra
skjermbildene med kommentarer:

Slik kommer et skjema frem på
skjermen etter at du gjennom
menyvalg har bestemt deg for å
skrive en rekvisisjon for syketransport.
Systemet har supplert dokumentet
med den informasjonen som er kjent
og du er gitt anledning til å taste inn
det som er spesifikt for dokumentet.
At dokumentet er skrevet ut vil du
kunne spore i journalen som lenke
til dokumentet. Skjemaet blir lagret
for senere dokumentasjon om
nødvendig.

VI HAR LYKTES MED VÅR NYE PROGRAMVARE

“

Med tillatelse fra Dr John Leer gjengir
vi hans innlegg på EYR 6. november i
år. Innlegget er et tilsvar i en debatt om
kvaliteter på de ulike dataløsningene for
helsetjenesten som tilbys markedet.
Jeg har brukt Infodoc Plenario i
snart ett år nå. Vi har pt versjon
1.5 som er stabilt, oversiktlig
og velfungerende i min praksis.
Epikriser, korrespondanse, eget
ekg, spirometri mm lagres med
hypertekstlenker i journalbildet.
Labdata vises i tabellform og kan
vises og skrives i kurvediagram.
Henvisninger henter automatisk
relevant journaltekst. Standard
adresseregister er bra og nye
adresser legges inn etter hvert og
gjenbrukes.
Jeg opplever god arbeidsflyt. Jeg
skriver ut praktisk talt alle skjema

på laserskriver. Valg til forskjellige
skrivere i nettverket er i normal
windowsstil. Noen få rekvisisjoner til
lab skriver jeg fortsatt til nåleskriver
av praktiske grunner rel til rutiner
ved LKB. EDI-delen er velfungerende
slik den også var i gamle infodoc.
Papirutskrift av sykmelding oppleves
litt treg mens øvrige utskrifter går
kjapt. Gjentakelse av utskrifter,
korrigerringer og nyutskrifter,
reseptfornyelser, oversikt over
korrespondanse osv er utmerket.
Vi har en førsteklasses brukerstøtte
og integrasjonen via Norsk
Helsenett er nå også stabil med god
hastighet etter en del feilryddig
hos linjeleverandør. Feilsøking og
retting i program og rutiner samt
overvåkning av EDI-trafikk oa gjøres
via nettet.
Infodoc har dyktige folk i staben og
jeg synes vi får valuta for pengene.

Jeg ser med forventning fram
til det årlige brukerforum hvor
Infodocbrukerne har tradisjon for å
bidra med nye forslag til løsninger.
Infodoc Plenario er en moderne,
kompleks EPJ-løsning med mulighet
for individuelle tilpasninger og
utvikling av maler og spesiell
funksjoner.
Programpakken slik den ble
installert hos oss fungerte bra
fra første dag og etter vårens
justeringer og nå med versjon 1,5
ser jeg meg fortsatt meget godt
tjent med Infodoc Plenario som EPJløsning på vårt kontor
Mvh: John Leer
Legesenteret i Florvåg

“

TEKNISK HJØRNE
Teknisk Spesifikasjon

Infodoc Plenario

Utviklingsmiljø

Visual Studio Team System

Rammeverk

Microsoft .Net Framework 2.0

Datalagring

Microsoft SQL Server 2000, 2005

Rapporter

Crystal Reports

Prosessorarkitektur

32 bits og 64 bits. Begge deler støttes på både server og klient

Operativsystem

Microsoft Windows 2000, 2003, XP, Vista

Distrubisjonsmodell

Klient: “Click-once”. Server: MSI installasjon bygget med WIX.

Infodoc Plenario er et topp moderne
elektronisk journal system som er
utviklet med Microsoft Visual Studio
2005 Team System og SQL Server
2005. Dette er det mest moderne
utviklingsverkøyet som finnes, og
sikrere at vi kan lage løsninger med
høy stabilitet og kvalitet. Det betyr
også at vi kan lage intuitive og svært
oversiktlige brukergrensesnitt.
Infodoc Plenario er bygget på
Microsoft .NET Framework som er
Microsofts programmeringsmodel for
å bygge applikasjoner på Microsoft
Windows plattformen. Vi begynte å
utvikle med .NET Framework allerede
i 2001 og var dermed et av de første
miljøene i Norge som tok dette i bruk.
All utvikling har foregått på 64 bits
plattform og Infodoc Plenario er
derfor fullt kompatibel med 64 bits
arkitektur. I forbindelse med lansering
av Microsoft Windows Vista ble
Infodoc Plenario tildelt tittelen ”Works
with Windows Vista”.
De siste årene har vi benyttet
Microsoft Solutions Framework (MSF)
for Agile Software Development
i utviklingen av Infodoc Plenario.
Denne modellen setter verdiøkning
for kunden i fokus. ”Agile” betyr rask
eller kvikk og ved å følge denne
modellen kan vi raskt kan tilpasse oss
nye krav og ønsker.
For å sikre en mest mulig optimal
og sikker lagring av data benytter

vi Microsoft SQL Server for lagring
av alle data i Infodoc Plenario. Dette
medfører en hel del fordeler:
Sikker lagring
Standard rutiner for backup
Gode rapporteringsmuligheter
Høy sikkerhet
Enkel administrasjon og drifting
Fullstendig integrasjon med vårt
utviklingsmiljø. Dette bidrar til høyere
effektivitet og bedre kvalitet på det
endelige produktet.
Microsoft SQL Server er
markedsledende innefor datalagring
og leverer ekstremt god ytelse, kvalitet
og sikkerhet.
Når vi designet Infodoc Plenario la vi
stor vekt på at vi skulle lage et svært
tilpassningsdyktig produkt. Kunder
har forskjellige behov og
for enkelt å kunne lage
tilpassinger, integrasjon
mot tredjeparts
programvare og utstyr
har vi integrert en script
motor i Infodoc Plenario.
Dette er et ekstremt
kraftig og fleksibelt
verktøy som støtter
programmeringsspråkene
C# og VB.NET og gir full
tilgang til funksjonaliteten
i .Net Framework.
For å gjøre installasjon og
oppgradering av Infodoc
Plenario så enkel som
mulig har vi introdusert

helt nye rutiner. Oppdatering utføres
på server. Alle klientmaskinene vil
deretter bli automatisk oppdatert
ved hjelp av ”click-once” teknologi. På
sikt ser vi for oss en løsning der også
serveren kan bli automatisk oppdatert
via helsenettet. I Infodoc Plenario
finnes også nye rutiner for distribusjon
av skjema, maler og registre.
Oppdatering gjøres enkelt i Infodoc
Plenario Systemvedlikehold.
Ved overgang til Infodoc Plenario blir
alle dine eksisterende journaldata
raskt og sikkert automatisk overført
til den nye journaldatabasen. Du får
full tilgang til eksisterende data fra
Plenario Journal.

Kristian Sandven har vært prosjektleder for
utviklingen av Plenario -Serien

Tips for godt valg av skriver
Infodoc Plenario gir deg mulighet til å velge skriver fritt i mangfoldet. Vi har laget en liste som hindre deg fra
å bli sittende med mindre funksjonelt utstyr.
•

Skriveren bør være lydløs når den ikke arbeider

•

Oppvarmingstid før første utskrift må være kort. Skriveren kjøles fort ned mellom enkeltskjemaene

•

Sjekk økonomien rundt fargeforbruk

•

Papirmagasinet bør lagre papiret flatt og i en skuffe med plass til mer enn ett dagsforbruk og som er
hurtig å etterfylle.

•

Det må være enkelt å forsyne skriveren med ett enkelt dokument som ikke skal være blankt A4

•

Se etter om du må endre fysiske innstillinger på skriveren før du mater den med f eks et A5 ark stående

•

Hvordan er det å skrive ut en konvolutt mellom brevene

•

Limkant på f eks fortrykt resept ødelegger skriveren nokså fort og uopprettelig eller i beste fall kostbart

•

En liten skriver ser mer sjarmerende ut enn en stor skriver

•

Det er opp til egne preferanser om du velger laser eller blekk, farge eller svart/hvit

•

Det kan tenkes at du vil foretrekke logo eller fast informasjon skrevet av printeren i stedet for trykket på
anstalt

•

Husk at det er forskjell på leketøy og verktøy

Lykke til!

NESTE UTGAVE AV KUNDEMAGASINET KOMMER I MARS 2008

Marsnummeret vil blant annet omhandle:
• Faste spalter
• Presentasjon av samarbeidspartnere
• Vi følger en bruker av Infodoc Plenario over 3 måneder
• Nytt supportkonsept
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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 1.673,- / 2.030,-

Det OKI
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 enKr
tonerpatron
2.086,-med
/ 2.926,høy kapasitet på hele 6.000 sider - som gir minimal brukerinngrep og lave
driftskostnader.
førsteMFP
side med profesjonelle sort/hvitt utskrifter.
OKI Rask
C3530

Profesjonell
fargeskriver. Perfekt til utskrift, kopiering,
Kr 2.086,eks mvaA4KrMultifunksjon
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 Multifunksjon
utskrift
øker OKI C3530 fargeskriver
MFPs produktivitet. Nettverk som standard, samt at den
Perfekt tilnyeste
utskrift,
kopiering,
faks. stor fargedybde, perfekt til utskrifter av
teknologi
gir høyskanning
kvalitet påog
detaljer,
OKI C3530journaler
MFP skriver
ut og kopierer
ﬁre ganger
raskere
enn for design av
og formularer.
Leveres opptil
med programmet
Template
Manager
visittkort,
(1200mm).
konkurrentene
medturnuslister
Single Pass-utskrifter
og kopieringshastigheter på
opptil 16 sider pr. min. i farger og 20 sider pr. min. i sort-hvitt. HøyhasKr 7.770,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
C5650nperfekt til utskrifter av journaler og formupå detaljer,
stor fargedybde,
Profesjonell
A4 fargeskriver
med Manager
nettverksstøtte.
larer. Leveres
med programmet
Template
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 22 sider pr. min.

i farger.
ProQ2400 Multilevel-teknologi og High Deﬁnition toner gir et høyt nivå av
Kr 7.770,eks mva

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

OKI C5600n

Kr 3.850,-

Profesjonell A4 fargeskriver med nettverksstøtte
Dekker behovet
for er
både
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
Kristian Sandven
utgiver:
toner girAnsvarlig
et høyt nivå
av detaljer ogTekst:
fargekvalitet. 400 arks papirkapasitet.
Finstad
AS
Bjarte Ottesen
LeveresInfodoc
med designprogrammet
Template
Manager til design avLotta
visittkort,

Dalhaugane 2
Postboks 43 Bønes
Kr 3.850,mva
5849eks
Bergen
Tlf: 55 52 63 00
turnuslister (1200mm).
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