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Infobruks årsmøte ble avholdt i februar.
Se foredragskonseptene på
www.infobruk.no

ww

infobruk - en uavhengig brukerorganisasjon

leder
kan dere lese om vår nye
utviklingsmetodikk, ”SMIDIG”, som
nå er enda mer kundestyrt enn før.
Vi jobber for tiden med de siste
delene for en fullverdig Plenario
spesialistløsning som vil være klar til
lansering 14. juni.

2008 blir et spennende år for kunder
av Infodoc. Vi har nå versjon 1.8 av
Plenario i markedet, og Blårev er
fullt implementert både for Infodoc
Klassisk og Plenario. Infodoc var den
første leverandøren ute med full
støtte for Blårev i journalsystemet,
som også ble levert på datoen for
iverksettelse av den nye blåresepten.
Dette er i tråd med vår visjon
som blant annet skal sikre dere et
journalsystem som til en hver tid er i
tråd med gjeldene regler.
”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.”
Under ”produktsjefens hjørne”

Infodoc jobber med nye IT-løsninger
som skal forbedre supporttjenestene.
SuperOffice eJournal er valgt
som nytt supportsystem og
implementering vil starte i andre
kvartal. Dette vil gi kunder tilgang
til å registrere saker på web, følge
status på web samt tilgang til en
kunnskapsdatabase på kjente
problemstillinger. Dette vil gi Infodoc
et verktøy internt for å redusere
behandlingstiden på saker, sikre
tilbakemelding til dere kunder og
stadig forbedre vår supporttjeneste.
Videre vil det bli implementert en ny
kundeportal hvor målet er å samle så
mye informasjon som mulig til nytte
for dere.
I dette og det neste nummeret
av ”Magasinet” presenterer vi
en del samarbeidspartnere av
Infodoc. Infodoc jobber tett med
tilstøtende leverandører som har
betydning for dere. Dette for å
sikre et smidig samarbeid som
igjen skal gi dere et problemfritt
totalprodukt. Les videre i magasinet
om den første presentasjonen av våre
samarbeidspartnere.

Infodoc har alltid hatt en sterk
brukerforening som er unik i
bransjen. Infobruk som er en
uavhengig brukerorganisasjon for
Infodocbrukere, jobber tett med
Infodoc og påvirker utviklingen av
produktet. Infobruk avholdt sin årlige
brukerkonferanse i Oslo i februar i år.
Dette var stor suksess med ca 150
deltakere. Som ny i Infodoc var det
særdeles hyggelig og nyttig å få tid
til å prate med så mange av dere
brukere. Programmet for konferansen
var imponerende og engasjementet
fra deltakerne stort. Jeg ser allerede
frem til neste års Infobrukmøte!
Som nevnt tidligere har Infodoc
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 noe vi er på
stø kurs mot. Stadig flere eksisterende
og nye kunder velger Plenario
som sitt journalsystem grunnet
solid funksjonalitet, fleksibilitet og
brukervennlighet.
Følg med oss i tiden fremover – det
skal lønne seg å være på vinnerlaget!

Med vennlig hilsen

Bjarte Ottesen
Daglig leder
Infodoc as

DET STÅR MANGE AKTØRER BAK EN EPJ – LØSNING
Vi har lenge ønsket å vise det
mangfoldet av aktører som bidrar
til funksjonelle EDB systemer i
helsetjenesten. Vi gikk gjennom vårt
arkiv og inviterte til egenpresentasjon.
I dette nummeret av magasinet har
Gunnar Lindstøl, administrerende

direktør i Buypass, presentert sin
leverandørrolle i helsenorge. Videre
har prosjektleder for ELIN-k, Sissel
Skarsgaard, presentert prosjektet for
elektronisk informasjonsutveksling
i kommunehelsetjenesten. Sist
men ikke minst har KITH formidlet

sin rolle som utvikler av standarder
for informasjonsutveksling. Denne
artikkelen har Seniorrådgiver
Thorill Antonsen i KITH stått for. Les
innleggene på påfølgende sider.

Produktsjefens hjørne
Det er nå et halvt år siden jeg
begynte som produktsjef i Infodoc
1. november. Det har vært seks
spennende, morsomme og lærerike
måneder, og mye har skjedd i Infodoc
på den tiden. I begynnelsen av
desember lanserte vi Plenario versjon
1.7. Det var første gangen vi la en
release ut på nett til nedlasting, og
vi så at det var en populær måte
å oppgradere på. Med 1.7 kom
snarveier (F9), forbedret utskrift av
konvolutter og etiketter, og lagring
av rekvirentkode på skjemaer.
Lege og Helsestasjon kom endelig
ut på samme versjon. Mange av
våre kunder var meget fornøyd
med 1.5, men enda flere gav oss
tilbakemelding på at med versjon 1.7
var Plenario et modent produkt uten
barnesykdommer.
Vi gav oss ikke der. I januar
innførte vi en moderne måte å
produsere software på som kalles
”smidig utvikling.” Ideen til smidig
utvikling kommer opprinnelig
fra en omorganisering av Toyotas
bilproduksjon på 60 tallet, og
hovedmomentene er korte
leveringstider, fokusert utvikling
(lag bare det brukeren vil ha), og et
konstant fokus på å bli bedre på det

man gjør. Vi har brukt produktrådet
(Infobruk), helsestasjoner, jordmødre
og fokusgrupper blant spesialister
som rådgivere, og har levert
og vil levere forbedringer etter
deres spesifikasjoner etter bare 2
ukers utvikling. Både trivselen og
produktiviteten (+30%) til våre
utviklere og testere har skutt i været.
Disse faktorene henger jo ofte
sammen.
Tidlig i februar var jeg så heldig å få
møte mange av dere på Infobruk i
Oslo. Det var både kjekt og lærerikt
å få hilse på så mange av dere på en
gang. Infobruk er et viktig fora for
at vi som jobber i Infodoc skal få et
skikkelig inntrykk av deres hverdag
ute i felten. Fjortende februar lanserte
vi versjon 1.8 som annonsert, og
bare 1 døgn etter release hadde en
femtedel av Plenariobrukerne lastet
den ned fra nettsiden vår. I denne
versjonen kom blant mye annet støtte
for blårev, mulighet for flere journaler
oppe samtidig, alarm-funksjon,
kjappere utskrift og forbedret visning
av dobbeltbookede timer. Og der
1.7 var uten barnesykdommer, så
har 1.8 vært en frisk vårblomst av
brukervennlig funksjonalitet. Releasen
kom med en pakke nyttige snarveier

og maler utviklet av våre brukere.
Fremover blir det fokus på
spesialistløsningen som kommer 14.
juni. Spesialister har spesielle krav
både til forsider, NPR registrering,
maler og annen funksjonalitet.
Dette vil vi i samarbeid med våre
fokusgrupper ha klart 14. juni slik at
vi kan si at Plenario Journal dekker
alle våre kundegrupper sine behov.
Vi undersøker også muligheten
for å sette opp en virtuell testlab
slik at vi kan teste vår applikasjon
i ulike miljøer deriblant citrix og
terminalserverbaserte installasjoner.
Dette vil heve kvaliteten på
applikasjonen vår ytterligere og
frigjøre intern kapasitet som kan
brukes til support og videreutvikling.
Til slutt vil jeg takke mine alle mine
dyktige kollegaer, alle brukerne og
ikke minst Infobruk for å ha tatt godt
i mot meg. Jeg er stolt over å jobbe i
Infodoc.
Mvh
Endre Dyrøy
Produktsjef
Infodoc AS

Avvikling av døgnåpen vakttelefon
ved Infodoc as
Grunnet liten benyttelse av tjenesten
vil Infodoc avvikle dagens ordning
med døgnåpen vakttelefon etter
normal åpningstid fra og med 1. mai
2008.
Det vil være vakttjeneste med
utvidet åpningstid i perioder
med versjonsoppdateringer og

takstoppdateringer. Utvidede
åpningstider og priser vil bli
annonsert på våre hjemmesider.
Alle kunder har selvsagt muligheten
til å rekvirere bistand utenfor
normal arbeidstid, eksempelvis ved
serveroppgraderinger, etc. Dette
må dog planlegges og bestilles fra
Infodoc i rimelig tid skal vi kunne bistå

kunder utenfor normal arbeidstid.
Fakturering av slike tjenester skjer da
til fastsatte overtidssatser eller iht.
avtalt tilbud.
Bjarte Ottesen
Daglig leder
Infodoc as

Nyansatte første kvartal 2008
Ronald Jensen er som nevnt i forrige
magasinet, 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 startet i Infodoc 2.
januar 2008

Britt Ingvild Fagertveit Haukedal
er ansatt som konsulent i Bergen i
avdelingen for konsulent og support.
Britt har tidligere lang erfaring som
konsulent hos Profdoc og er utdannet
legesekretær. Hun startet i avdelingen
2. januar

Kevin Vo er ansatt som teknisk
konsulent i Oslo i avdelingen for
konsulent og support. Kevin har solid
erfaring som tekniker og med god
dybde i alle Microsoft plattformer
som benyttes av Infodoc. Kevin
kommer fra stillingen som teknisk
support konsulent i Medinor ASA.
Han startet i avdelingen 1. april.

Infobruks årsmøte 2008
velkommen, orienterte Bjarte Ottesen,
daglig leder i Infodoc, om ”Infodoc på
veien mot 2010” med undertittelen
”Innovasjon satt i system”

Helt siden begynnelsen av åttitallet
har Infobruk avholdt sitt årsmøte i
begynnelsen av februar måned. Så
også i år. Agendaen for det to dager
lange møtet inneholder edb/helse
–faglige temaer i et nokså vidt spekter.
Den tar opp aktuelle spørsmål med
interesse for brukere av Elektronisk
PasientJournal (EPJ).
De nær 150 deltagerne kunne
fordype seg i temaer som
forenklet betjening av Infodoc
programvare, generelle råd
om sikker databehandling og
samhandling med NAV generelt
og elektronisk. Også alminnelig
informasjonsutveksling mellom
aktørene i helsetjenesten
via helsenettet ble viet
stor oppmerksomhet.
Parallellsesjoner dekket mer
tekniske problemstillinger innen
dataverden.
Etter at Sveinung Gangstø fra Os
allmennpraksis (Styremedlem
i Infobruk) hadde ønsket

Bjarte Ottesen berørte flere
vesentlige utfordringer Infodoc tar
mål av seg til å håndtere i tiden
fremover. Han kunne også vise til
gjennomførte forbedringer innen
segmentene produksjon, leveranse og
serviceoppgaver. Infodoc har styrket
sin stab og innført ny metodikk for
både langsiktig produktutvikling
og tilfredsstillende leveranser av
hastekrav. Hastekrav skapt av ulike
premissgivere som myndigheter
og andre med intensjoner om å
rasjonalisere egne oppgaver og ellers
helsetjenestens daglige arbeid. I
tillegg har Infodoc bygget opp et nytt
”call senter” som betjener brukerstøtte
med langt høyere servicegrad.
”Infodoc vil bli langt mer synlig
i markedet” sier Ottesen og
fortsetter med å beskrive fremtidig
satsing som spissere tilpasset
allmennleger, spesialister og
forebyggende helsearbeid innen
kommunehelsetjenesten. ”Vi har

avsluttet satsingen på systemer for
kiropraktorer og fysioterapeuter i
privat praksis og videre systemer for
bedriftshelsetjeneste/allmenn BHT og
cruiseskip. Dette for å styrke ressurser
og kompetanse bak produkter for
primærhelsetjenesten og spesialister.”
Infodocs løsning for Helsestasjoner får
svært god omtale rundt forbi. Plenario
er derved et svært godt tilbud for den
helserettede tjenesten i kommunene.
Infodoc viser stor optimisme trygt
forankret i kunnskapen om at
programmer og tjenester vurderes
blant det beste i markedet og
erfaringen om at tillit skapes gjennom
handling.

Vi har begrenset oss til å gjengi
Bjarte Ottesens foredrag under
innledningen til brukermøtet. Bjarte
Ottesen er daglig leder i Infodoc.
De øvrige foredragsunderlagene
finnes på www.infobruk.no og
vi tillater oss å særlig fremheve
Helsebibloteket ved Redaktør
Magne Nylenna.

Hjemmekontor og mobilaksess:

Sikker aksess for leger på farten
Endelig har man etablert
en løsning som kombinerer
sikkerhet og elektronisk tilgang
til pasientsensitive data for
helsepersonell som har behov for
tilgang til informasjon på reise og fra
hjemmekontor. Løsningen baseres
på bruk av Buypass Smartkort, som
allerede er tatt i bruk av mange
legekontorer og andre aktører
i helsesektoren for elektronisk
meldingsutveksling med NAV.
Legene har ønsket tilgang til
elektroniske pasientsystemer utenfor
fast arbeidsplass. For å kunne tillate en
slik tilknytning via helsenettet, stilles
store krav til sikkerhet. Bruk av Buypass
Smartkort gir både en funksjonell og
brukervennlig løsning som samtidig
tilfredsstiller sektorens høye krav
til sikkerhet. Buypass Smartkort
utstedes med kvalifiserte sertifikater
for elektronisk identifikasjon og
elektronisk signatur.
Elektroniske tjenester gir gevinst
Hjemmekontorløsningen ble lansert i
februar 2008, men har vært i pilotdrift
siden sommeren 2007. Løsningen gir
sikker aksess, og tilfredsstiller kravene
i Norm for Informasjonsikkerhet i
helsesektoren. Regin Hjertholm ved
Eidsvåg Legesenter i Bergen er en
av legene som allerede har tatt i
bruk tjenestene som ligger i NHNHjemmekontor:
- Legekontorets tilgang til internett gjør
oss mer sårbare en før og vi trenger
derfor det høye sikkerhetsnivået som
NHN hjemmekontor leverer. Løsningen
gir økt fleksibilitet i forhold til å kunne
utføre arbeidsoppgaver f.eks. på
kveldstid uten å måtte returnere til
kontoret, forklarer Regin Hjertholm.
- At løsningen har blitt kostnadsfri
fra Norsk Helsenetts side er ekstremt
positivt, og nok et argument for å ta
den i bruk. Samtidig må jeg presisere
at det er viktig at det fremover jobbes
med å videreutvikle tjenesten slik at den
blir mere brukervennlig samtidig som
sikkerheten fortsatt ivaretas, avslutter
Hjertholm.
Med lanseringen av NHNhjemmekontor kompletterer Norsk
Helsenett sitt tilbud av elektroniske
tjenester tilrettelagt for helsepersonell.

Allmennleger,
manuellterapeuter
og avtalespesialister
har dermed fått nok
en grunn til å ta i bruk
de tjenestene som
finnes for elektronisk
samhandling
og utveksling av
informasjon innenfor
Norsk Helsenett.
Siden 2003 har
det vært mulig for
landets leger å sende
inn sykmeldinger
og legeerklæringer
Gunnar Lindstøl og Buypass har tatt posisjon som en ledende
elektronisk til NAV
leverandør av elektronisk ID- og signatur i helsesektoren.
via elektronisk
pasientjournalsystem
- Pålogging og signering i en rekke
integrert med Buypass Smartkort.
offentlige og private tjenester
I 2007 ble ca. en tredjedel av alle
på Internett. Eksempelvis Altinn,
sykmeldinger og legeattester fra
Komplett, KLP, Posten og en rekke
legekontorene sendt elektronisk til
kommuner.
NAV, noe som allerede gir betydelige
- Pålogging til arbeidsstasjoner og
besparelser for NAV.
nettverk på arbeidsplass
- Som fysisk adgangskort i foretak
I løpet av 2008 lanseres eReseptprogrammet, som muliggjør
Helseforetak velger Buypass Smartkort
ytterligere besparelser for de
Løsninger basert på Buypass
involverte aktører i helsesektoren.
Smartkort tas i disse dager i bruk hos
flere av landets største helseforetak.
Hvorfor PKI og elektronisk signatur?
Hos Nye Ahus utstyres alle ansatte
I helsesektoren benyttes PKI på
med Buypass Smartkort. Kortet
Buypass Smartkort av flere grunner:
benyttes som fysisk adgangskort
- En elektronisk signatur sikrer at en
og for sikker identifikasjon mot
elektronisk melding ikke kan endres,
helseforetakets IT-systemer. Buypass
og at mottaker kan være sikker
Smartkort er også her tett integrert
på hvem avsender er. Elektroniske
med pasientjounalsystemet for
meldinger vil ellers være lette å
elektronisk meldingsutveksling mot
kopiere og forfalske, og signaturen
NAV og andre aktører i sektoren.
beskytter mot dette.
- En sikker signaturløsning sikrer at
- Den inngåtte rammeavtalen, som
ingen kan lage falske elektroniske
kan benyttes av alle norske helseforetak
meldinger som gir seg ut for å komme befester Buypass posisjon som en
fra en gitt lege eller helsepersonell
ledende leverandør av elektronisk ID(som falske elektroniske resepter)
og signatur, og viser at våre produkter
- Beskyttelse mot innsyn: Ved bruk av
og tjenester tilfredsstiller markedets
PKI vil man kunne overføre meldinger
høyeste krav til sikkerhet og kvalitet. Den
kryptert uten på forhånd å avtale
pågående innføringen av elektronisk
hvilke nøkler man skal bruke.
signatur i primærhelsetjenesten og
- Forenklet administrasjon: Man
nå denne kontrakten for videreføring i
slipper å etablere og oppdatere
helseforetakene representerer to store
krypteringsnøkler for alle parter
skritt i realiseringen av myndighetenes
man kommuniserer mot, men
strategi for effektivisering og
benytter offentlige nøkler i en sentral
modernisering av sektoren, sier
katalogtjeneste.
administrerende direktør i Buypass
Gunnar Lindstøl.
I tillegg kan Buypass Smartkort
med PKI benyttes til en rekke andre
funksjoner. Noen eksempler:

ELIN-k prosjektet baner vei for elektronisk
informasjonsutveksling med kommunehelsetjenesten
ELIN-k prosjektet
baner vei for elektronisk
informasjonsutveksling med
kommunehelsetjenesten

spesialisthelsetjenesten og legevakt
både når det gjelder innhold, struktur,
funksjonelle krav, arbeidsflyt og
presentasjon.

ELIN-k prosjektet drives av Norsk
Sykepleierforbund i samarbeid med
KS og har som hovedmål å bidra
til mer og bedre samhandling for å
sikre pasientene helhetlige forløp i
helse- og omsorgskjeden og sikre
rett informasjon til rett tid og til rett
person slik at forsvarlig helsehjelp kan
utøves.

ELIN-k har inngått avtale om utvikling
med alle de største leverandørene
av EPJ både i forhold til fastleger,
kommunehelsetjenesten og
sykehus. I hovedprosjektet skal
det gjennomføres utvikling i de
elektroniske pasientjournalsystemene
og utprøving av funksjonaliteten i
pilotkommuner og deres aktuelle
samhandlingspartnere.

Utvikling av ELIN-k løsninger
I forprosjektet har det blitt kartlagt,
og utarbeidet helsefaglige krav
til elektronisk kommunikasjon
mellom pleie- og omsorgstjenesten
i kommunene, fastlegene,

Infodoc er en av leverandørene
som har inngått avtale om utvikling
av ELIN-k-løsningene, og er EPJ
-leverandør for de legekontorene som
kom først i gang med pilotering av

deler av ELIN-k-løsningene.
ELIN-k fase 1:
Elektronisk informasjonsutveksling
mellom fastleger og
kommunehelsetjenesten ble
igangsatt høsten 2006. Det ble inngått
utviklingsavtaler med leverandørene
Acos AS, Infodoc AS, Profdoc AS,
TietoEnator AS og Visma AS. I
tillegg ble det inngått fellesavtaler
mellom prosjektet, pilotaktørene
og leverandørene for å regulere
oppgaver og frister for gjennomføring.
ELIN-k prosjektet har avtale om
pilotering av løsningene med 6
kommuner og 11 legekontor. 3 av
pilotkommunene har startet med
pilotering av meldinger. De øvrige 3
starter opp i løpet av våren.

Hovedprosjektet er inndelt i 3 faser:

x400 blir utilgjengelig for nye brukere
Under følger et klipp fra orienterende
skriv fra Telenor mottatt 5. mai i år:
Stopp for nye tilknytninger til
Trygd- helsepostkassen
Dette er informasjon beregnet
for journalleverandører og andre
interessenter knyttet til løsninger
som benytter Trygd- helsepostkassen,
x400. Informasjonen innebærer
ikke endringer for allerede etablerte

tilknytninger, slik at brev blir ikke
sendt den enkelte bruker – selv om
det selvsagt ikke er noe i vegen for
at informasjonen blir gjort allment
tilgjengelig, i den grad det er av
interesse.
Telenor har besluttet å innføre salgsstopp for nye tilknytninger til denne
tjenesten fra d.d. Det vil si at Trygdhelsepostkassen som tjeneste løper

videre med de abonnement som
allerede er i bruk.
Vi har ikke tatt stilling til hvor lenge
denne tjenesten skal tilbys, og som
tidligere informasjonsbrev beskriver
vil størrelsen på kundemassen innen
x400 være med på å avgjøre livsløpet
på tjenesten.
Trygd- helsepostkassen blir videreført

Oversikt over pilotkommune ELIN-k fase 1

Pilotlegekontor

Arendal kommune (startet pilotering)

Legegruppen Grandgården
Tromøy legesenter

-> Infodoc

Bergen kommune (startet pilotering)

Flaktveit legesenter
Eidsvåg legesenter

-> Infodoc
-> Infodoc

Sandefjord kommune

Legene Sentrum Vest
Solvang legesenter

Stavanger kommune

Legesenteret Mariero
Hinna legekontor

Tromsø kommune (startet pilotering)

Kroken legesenter
Kvaløysletta legekontor

Trondheim kommune

Midtbyen legesenter

Eksempel på meldinger som skal sendes
mellom fastlege og kommunehelsetjenesten:

Eksempel på bruk:

Orientering om tjenestetilbud

-> Fra kommunehelsetjenesten til fastlege v/oppstart
av nye kommunale helsetjenester

Legemiddelopplysninger

-> Til/fra fastlege ved behov for oppdatering

Konsultasjon

-> Til/fra fastlege ved behov

Overføring av medisinske opplysninger

-> Fra fastlege i forbindelse med saksbehandling og
tildeling av kommunale helsetjenester
-> Fra fastlege til sykehjemslege i forbindelse med
sykehjemsopphold

Dialogmelding

-> Til/fra fastlege

ELIN-k hovedprosjekt fase 1 skal etter
planen avsluttes høsten 2008.
Spredning av ELIN-k løsningene:
Norsk Sykepleierforbund v/ELIN-k
leder også Samspillkommuneprosjektet som handler om forsiktig
spredning av ELIN-k løsningene.
Dette prosjektet er forankret i
Kommuneprogrammet som er en
del av myndighetenes IKT-strategi for
helsesektoren, S@mspill 2007.
Samspillkommune-prosjektet skal
bidra til at i overkant av 50 kommuner
i løpet av 2008 gjør de forberedelser
som må til for å kunne ta i bruk de
elektroniske samhandlingsløsningene.
I første rekke vil kommunene
legge til rette for elektronisk
informasjonsutveksling med fastleger

med de vilkår som er beskrevet
i informasjon som tidligere er
distribuert i denne sammenheng
til brukere og interessenter. Vi ser
at det er en synkende trend i antall
brukere, men vi mener at det fortsatt
er forretningsmessig forsvarlig å
opprettholde tjenesten inntil videre.
(Eventuelle spørsmål knyttet til
dette kan rettes til deres etablerte
kontaktpersoner i Telenor.)

og deretter sykehus. 21 kommuner er
allerede i gang med sine forprosjekt.
30 nye kommuner starter opp til
høsten. Disse kommunene vil inngå
avtaler om elektronisk samhandling
med aktuelle legekontor. Oversikt
over Samspillkommunene finnes på
NSF sine nettsider.
Organisering
• I styringsgruppen til ELIN-kprosjektet sitter Dnlf , KS, Nasjonal IKT ,
NSF , SHdir og Stavanger kommune.
• Prosjektet finansieres av SHdir,
Innovasjon Norge, KS, Nasjonal IKT og
NSF.
For mer informasjon om ELIN-k
prosjektet og Samspillkommuneprosjektet:
http://www.sykepleierforbundet.no

Sissel Skarsgaard er prosjektleder for ELIN-k

KITH legger til rette for sikker elektronisk samhandling
KITH – Kompetansesenter for
IT i helse- og sosialsektoren, er
et aksjeselskap eid av Helse- og
omsorgsdepartementet, Arbeids- og
inkluderingsdepartementet og KS.
En viktig del av KITHs nasjonale
oppgaver er å utarbeide standarder
for sikker elektronisk samhandling
i helse- og sosialsektoren. KITH har
ansvaret for SSP (Standardiseringsog samordningsprogrammet) hvor
hovedformålet er å legge til rette for
sikker elektronisk samhandling i helseog sosialsektoren i stor skala. Innenfor
SSP er det blant annet utarbeidet
standarder for innhold i epikriser,
henvisninger og laboratoriesvar,
samt standarder for sikker og pålitelig
kommunikasjon. Det er også etablert
en grunnleggende standard for
arkivering, lagring og tilgangsstyring i
elektronisk pasientjournal (EPJ).
KITH har også ansvar for KoKprogrammet (program for kodeverk,
klassifikasjoner og termer i helseog sosialsektoren). Målsetting for
dette arbeidet er at sektoren skal
ha et enhetlig begrepsapparat
og informasjonsgrunnlag som
understøtter planlegging,
rapportering, styring, kvalitetsutvikling
og samhandling. Det er utstrakt bruk
av kodeverk og begrepsapparat
(KoK-resultater) i standarder for
elektroniske meldinger og EPJ (SSPresultater). Se også www.volven.no
(definisjonskataloger og begreper)
og www.kith.no/begrep for oversikt
over kodeverk og mer informasjon om
begrepsdefinisjoner.
KITH forvalter videre en ”Testog godkjenningsordning” for
elektroniske meldinger. Målet med

ordningen er å sikre at meldinger
kan sendes på standardisert
format fra avsendersystem til
mottakersystem uavhengig av
hvilket informasjonssystem og
leverandør som benyttes. Ordningen
hjelper systemleverandørene og
brukerne med enhetlig bruk og
korrekt implementering av nasjonale
standarder for meldingsutveksling.
Oversikt over godkjenninger blir
fortløpende oppdatert på denne
web-siden:
www.kith.no/godkjenninger
Her legges det ut informasjon om
hvilke leverandører/systemer som har
startet test på hvilke meldinger og
hvilke systemer som er godkjent for
sending eller mottak av hvilke
meldinger.
Infodoc er en av de leverandørene
som har benyttet seg mye av
KITHs godkjenningsordning og
er godkjent for sending(S) eller
mottak(M) av følgende meldinger:
Applikasjonskvittering (S), Epikrise
(S) og (M), Henvisning v. 0.91 (S),
Henvisning v. 1.0 (M), Rekvisisjon
Medisinsk biokjemi v 1.3 (S), v. 1.4
(S), Rekvisisjon Radiologi v 1.4 (S),
Svarrapport Radiologi v 1.2 (M).
Dagens ordning dekker ikke
godkjenning av selve EPJ-systemet,
kun meldingsutvekslingen.
Det gjennomføres nå en utredning
ledet av Sosial- og helsedirektoratet
om hvordan ordningen kan
videreutvikles, herunder hvordan
ordningen kan gjøres obligatorisk
og om den skal utvides til også å
omfatte godkjenning av elektronisk
pasientjournal.
KITH har i samarbeid med

Seniorrådgiver
thorill.antonsen@kith.no
Mobil: +47 982 16 833
Telefaks: +47 73 59 86 11
Hovedkompetanse
• Elektronisk datautveksling
• Standardisering
• Helsenett
• Prosjektledelse
• Rådgivning innenfor området “helse og IT”

representanter fra helsepersonell,
helsemyndigheter, leverandører
m.fl. utarbeidet en rekke EPJ-relaterte
standarder og kravspesifikasjoner.
Arbeidet har dels vært gjennomført
i regi av SSP og dels som egne
prosjekter på oppdrag fra bl.a. Sosialog helsedirektoratet.
Den grunnleggende EPJ-standarden
som første gang ble publisert i 2001,
ble i 2007 publisert i en revidert
versjon. Den er nå splittet opp i
følgende seks deler:
Del 1: Introduksjon til EPJ standard
Del 2: Tilgangsstyring, redigering,
retting og sletting
Del 3: Journalarkitektur og generelt
om journalinnhold
Del 4: Personer, organisasjon mv.
Del 5: Arkivering (ikke ferdigstilt)
Del 6: Generelle funksjonelle krav
Oppsplittingen av standarden i seks
rimelig frittstående deler er dels
gjort for å lette tilgjengeligheten av
standarden og dels for å forenkle
vedlikeholdet av den.
KITH tilbyr en tjeneste som vi kaller
Meldingshjelp. Meldingshjelp
meldingshjelp@kith.no er en
brukertjeneste som er etablert i
regi av SSP. Tjenesten er etablert
for spørsmål og svar angående
implementering, testing og bruk av
elektroniske meldinger. Og en
tilsvarende tjeneste for spørsmål
og svar angående bruk av koder og
kodeverk kodehjelp@kith.no.
KITH mottar også mange henvendelse
ift. bruk av EPJ og EPJ-standardene.
Ønsker du å vite mer om KITH og hva
vi tilbyr av kompetanse og tjenester så
ta kontakt. Se www.kith.no,
e-post: firmapost@kith.no

nå vil vi intervjue erfarne Plenario - brukere
Kundemagasinet følger flere brukere
gjennom de tre første månedene
etter konvertering til Plenario. Her
følger første innlegg.

leges opplevelse og hver enkelt av
helsesekretærenes erfaring. Flyten i
pasientbehandlingen via telefon og
dialog i praksisen. Og ikke minst om
skiftet krevde endring i logistikk og /
eller personelloppgaver.

Det er gått 29 år siden utviklingen
av klassisk Infodoc startet (1979). Dr
Steinar Fosse var første bruker av
Som eget punkt vil vi liste opp
Infodoc programvare. Han praktiserte
funksjoner som er nye, funksjoner
da ved Institutt for allmennmedisin
som er bedre enn i klassisk Infodoc og
i Bergen og tok i bruk Infodoc våren
om det er noe de savner (les: ikke er
1980. Fosse var i mange år en viktig
så imponert over). Denne artikkelen
mentor for oss som den gangen drev
tar mål av seg å være objektiv.
programutvikling. Hans krav til en god
journal har gitt oss
Første fase
Hva diskuterte andre i 1979
det forspranget vi nå
baserer
har med markedets
seg på en
World Climate Conference Geneva,
muligens beste
standardisert
12-32 February 1979
elektroniske journal.
prosedyre
“...recall the concern that we conveyed som er
( Begrepet
to the public, particularly during the
”muligens”
utviklet over
1970’s, when after over 30 years of
er brukt fordi
tid. Et spesielt
cooling we were convinced that a
markedsføringsloven
utviklet
return to Little Ice Age conditions was program
krever det.) Så langt
imminent (Hare, 1979)”
historie.
kjøres på
brukerens
Det er derfor
anlegg. Dette
spennende å starte opp konvertering
rapporterer uheldige konfigurasjoner
av en journalmasse med altså inntil
og eventuelle flaskehalser. Slike
28 år gamle journaler til vår moderne
problemstillinger kan ha oppstått ved
SQL-database med all den nye
ukritiske konfigurasjonsendringer over
funksjonaliteten som ligger rundt.
år og er vanligvis enkle å fjerne. Eldre
Ikke mindre spennende å påvirke
maskinparker må ofte oppgraderes
arbeidsvaner som hadde tatt bolig
med mer internt minne osv.
i både viljestyrt og reflektorisk
nervesystem. Avlæring og opplæring
Selve skiftet til ny programvare krever
over relativt kort tid er en utfordring
driftsstans og konverteringen skjer
uansett motivasjon, nysgjerrighet
samtidig som praksisens personell
og iver over å ta i bruk mer effektiv
kurses. Første dag skjer kursingen i
programvare.
våre lokaler i Bergen eller Oslo men
den kan også skje ved hjelp av vårt
Vi oppsummerer det som skjer i
ambulerende kursmateriell bestående
forkant av et systemskifte, ser på
av et sett av bærbare maskiner.
første møte med ny programvare
Dag nummer to skjer veiledningen
ved opplæring i våre lokaler, første
på brukerens kontor og da med
dag med nytt system og pasienter
ferdig konvertert system. Denne
og i neste nummer av magasinet vil
dagen behandles det pasienter i et
vi altså referere erfaringene gjennom
lavere antall enn ved normal drift.
tiden frem til sommerferien.
Infodoc har denne dagen veiledende
personell i praksisen.
Det er en rekke faktorer som
interesserer oss utover om vi får
Etter to uker har vi en oppfølgingsdag
ros eller ris for det som for oss
i brukerens lokaler hvor eventuelle
fortoner seg som verdens syvende
problemer diskuteres og ønskede
underverk. Vi vil se på hver enkelt
tilpasninger gjennomføres.

For brukere som tidligere har anvendt
systemer fra andre leverandører,
bruker vi én dag i tillegg og da med
basal bruk av programmet.
Prosedyren som er beskrevet her ble
også benyttet i vårt referansesenter.
Det oppsto ingen situasjoner som
medførte improvisasjoner eller økt
tidsbruk. Praksisen er nå i vanlig drift.
Vi vil på dette tidspunktet ikke
røpe praksisens navn da det lett vil
føre til at praksisen blir brukt som
referanse for kunder som står i en
beslutningssituasjon.
Første reaksjon etter en dags
opplæring var klar begeistring som
allmenn reaksjon. Første dag med
pasienter var imidlertid stemningen
mer blandet. Brukere med lang
erfaring fra klassisk Infodoc slet tydelig
med gamle vaner. For oss fortonet det
seg som om man blandet gammel
og ny kunnskap. Videre manglet
noe forståelse av det nye systemets
arkitektur og man følte sannsynligvis
usikkerhet rundt de rene Windows
–funksjonene. Ikke helt uventet. Det
trengs tid til å gå inn nye sko.
Plenario har som klassisk Infodoc
tastekombinasjoner som gir hurtigere
navigering i programmet. Windows
har ”reservert” seg en del av disse.
Dette har resultert i nye taster for
innarbeidede funksjoner. Her har
vi som leverandør en utfordring på
pedagogisk side med utforming av
støttemateriell. Dette arbeidet er
startet opp.
I løpet av relativt få dager glemmes
utfordringene ved oppstart. I august
kommer vi tilbake med refleksjoner fra
daglig drift.

Plenario i kommunal helsetjeneste
Legepraksis

Infodoc Plenario tilbyr mye for
kommunal helsetjeneste. Bruk av
Plenario i all helsetjeneste innen
kommunen gir følgende fortrinn:
• Enklere administrasjon. Kun ett
system å forholde seg til for IT
ansvarlig
• Rasjonell opplæring av brukerne.
Flere kan videreføre kunnskap nytt
personell
• Billigere i innkjøp. Kun en basis
programpakke (serverprogram)
• Billigere vedlikehold og
oppgradering. Både for tjenester fra
Infodoc og for intern IT tjeneste
I tillegg er Plenariorutinene utviklet til
et langt mer rasjonelt nivå enn rutiner
som det er naturlig å sammenligne
seg med. Dette gjelder både for
legepraksis og for helsestasjon.
Samtlige rutiner i Plenarioserien
tilfredsstiller kravene til logisk og/eller

fysisk
separasjon av data.
Dette påvirker
informasjonsmengden Helsestasjon
hver enkelt faggruppe
har å forholde seg til
og likeledes mengden
av funksjoner brukeren
har å velge fra.
Institusjon

Fagsystemene
har sømløs
forbindelse. Tilgang styres av
gruppe eller rollebegrep. Pleie
og omsorg utveksler data med
kommunehelsetjenesten ved hjelp
av elektronisk dialog i fritt format
eller gjennom bunnet format som
medisinlister og f eks IPLOS

Pleie og
Omsorg

Legevakt

Oppstilling av Infodocs fagmoduler:
Lege / Helsestasjon med listet
bruksområde (Praksistype), skisse over
fagpersoner (Roller) og individuelle
behov (Tilpasninger)

”all-helsetjeneste.no” opphører.
Vi anbefaler MedAxess
Som tidligere annonsert, vil webtjenesten www.all-helsetjeneste.no
opphøre. Abonnentene er tidligere
tilskrevet direkte med informasjon
om endringene. Fra 1. juni er det
ubønnhørlig slutt. MedAxess er
tjenelig mot Infodocs EPJ. Du kan
orientere deg på www.visma.no. Slik

presenteres løsningen på Vismas web:
MedAxess
MedAxess er en komplett løsning
for sikker kommunikasjon mellom
helsepersonell og pasienter via Internett
og SMS. MedAxess effektiviserer
pasientkontakten og erstatter telefon for

ikke-akutte henvendelser. MedAxess er
ledende i Norge og forenkler hverdagen
for mer enn 100 legekontor, klinikker,
sykehus og flere tusen pasienter daglig.
MedAxess sammen med ”HER”
registeret vil erstatte tjenestetilbudet
all-helsetjeneste var eslet for å dekke.

Yter PCen din optimalt?
Det kan hende at din arbeidsstasjon
ikke bare betjener deg og de
oppgavene du prioriterer. PCen kan
pusle med andre ting i bakgrunnen.
Noe er nødvendig men ikke alt.
Dette kan du selv sjekke. Snakk med
dataansvarlig i enheten og be om
hjelp.
• Start PCen uten å starte Plenario/
Infodoc eller andre applikasjoner. Vent
5 minutter.
• Tast ”Ctrl” + ”Alt” + ”Del” samtidig
og kun én gang. Får du opp ”Logon
protektor”, velger du ”Task manager”.
Deretter velger du ”ytelse” som på
bildet til høyre. Se ”Bruk av CPU:”
• Dersom verdien er over 20 % i mer
enn 30 sekunder, bør du ringe oss
for råd om det er vi som har levert
maskinvaren.

Neste nummer av kundemagasinet kommer i august
• Faste spalter
• Plenario spesialist er klart for levering
• Konvertering til Plenario fortsettelse
• Flerfaglige løsninger
• Prosjekter hvor Infodoc deltar

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 1.652,- / 1.990,-

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
2.363,-med
/ 3.314,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 7.067,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 3.890,-

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
utgiver:
Tekst:
toner girAnsvarlig
et høyt nivå
av detaljer og fargekvalitet.
400 arks papirkapasitet.
AS
BjartetilOttesen
LeveresInfodoc
med designprogrammet
Template Manager
design av visittkort,

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