kundemagasin
#01 - 2009
www.infodoc.no

Infodoc

– en sprek 30-åring

Infobruks årsmøte 2009
– en suksess

Ny supportweb
lansert

kundemagasin #01 - 2009

Leder

www.infodoc.no

Kjære kunder av Infodoc!
Nok et Infobruk-årsmøte ble gjennomført i februar,
denne gang i Bergen. Dette var et meget vellykket
arrangement med ny deltakerrekord. Programmet var
innholdsrikt, spennende og berørte mange aktuelle
tema. Det er veldig moro for meg å se at vi har så
mange engasjerte brukere. Les mer om årsmøtet
i magasinet og sørg for å ikke gå glipp av dette til
neste år!
Infodoc har blitt 30 år, noe vi selvsagt er stolte av. Vår
kvalitet gjør at vi har mange av dere trofaste kunder.
Vi ser også at flere nye kunder har fått øynene opp for
Plenario, det ledende journalsystemet på markedet.
Plenario er mer enn bare et journalsystem. Det er et
totalt virksomhetssystem som leverer funksjonalitet
i en brukervennlig innpakning langt utover hva
konkurrentene kan fremvise. Vi har også det mest
moderne systemet i markedet og overlegent mange
brukere på denne plattformen (i skrivende stund
ca 1.400).

– Infodocs nye medikasjonsmappe

tar form

Selv for en ”ung 30 åring” er det behov for fornyelse.
Vi har med ny webløsning tatt første steget mot en
ny profil. Magasinet dere nå holder i hånden er neste
ledd i en total profilomlegging for Infodoc.
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Vi jobber kontinuerlig for å forbedre kundeservicen
vår. Slik teknologien, lover og regler og kompleksiteten
i deres arbeidsrutiner utvikler seg, vil det alltid være
tjenester knyttet til kundeservice vi kan forbedre.
Kundesenteret på web er en ny tjeneste jeg håper
alle benytter seg av, en tjeneste vi også vil fortsette å
videreutvikle. Nyhetsbrev-tjenester vil komme i nær
fremtid for å kommunisere månedlig og ”ad-hoc
hastesaker” til dere. For at dere skal nyte godt av
disse tjenestene må dere være registrert på web/
kundesenteret. Bruk ”logg inn for kunder” knappen
fra forsiden og velg ”registrer deg” allerede i dag!
Vi ønsker kun fornøyde kunder og stadig flere kunder.
Er dere misfornøyd, fortell det til oss – er dere fornøyd,
fortell det til alle andre!
Følg med oss i tiden fremover
– det skal lønne seg å være på vinnerlaget!

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
infodoc as

Infodoc er i full gang med implementeringen av funksjonalitet i henhold til
spesifikasjonen for rekvirentdelen av eReseptprogrammet.
Frem til jul brukte vi mye tid på planlegging og på selve fundamentet i
løsningen; nemlig å kunne slå opp i det nye vareregisteret, FEST-2, og sende
en elektronisk resept inn til reseptformidleren. Vi har helt fra begynnelsen
sett behov for å trekke inn brukere av Infodoc Plenario i arbeidet med å
revidere medikasjonsmappen til å ivareta ny eReseptfunksjonalitet. Det
har vært en klar målsetning å ivareta så mye som mulig av eksisterende
bruker-grensesnitt, da dette er noe vi har fått særdeles gode tilbakemeldinger
på tidligere.
I midten av januar følte vi at tiden var moden for å gå i tettere dialog med
noen av våre kunder. Vi startet med en heldags arbeidsøkt der deltagere
fra både produktråd, pilotlegekontor, eReseptprogrammet og programutviklere var til stede. Deretter jobbet produktrådets Finn Skogstad
sammen med våre utviklere hele resten av uken. På slutten av uken hadde
vi på plass en god arbeidsskisse for implementering av funksjonalitet som
samtidig tar hensyn til en leges arbeidsflyt.
I de påfølgende uker ble en ny medikasjonsmappe produsert. Denne fikk
vi for første gang vist på en workshop under en av parallellsesjonene på
Infobruks årsmøte i februar. Responsen så langt tilsier at vi er på god vei
til å få en ny versjon av medikasjonsmappen som våre kunder skal få stor
glede av i årene som kommer.
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I eReseptprogrammet for øvrig arbeides det kontinuerlig med å få på
plass den nødvendige kommunikasjon mellom partene i helsesektoren.
Infodoc har så langt prøvd ut kommunikasjon med både reseptformidler,
legemiddelverk, apoteker og bandasjister. Vi vet dermed allerede nå at
Infodoc også vil dekke morgendagens muligheter i tråd med kundenes
forventninger og myndighetenes krav. Fremdriften er god og vårt prosjektteam
står på videre!

SISTE NYTT

Produktsjefens Hjørne
Som produktsjef i Infodoc er jeg så heldig
å ha et luksusproblem. Infodocbrukerne er
ivrige og engasjerte, med mange meninger om
hvordan EPJ og kommunikasjons-programmene
våre skal være, og hva
som bør prioriteres fremover av små og store
forbedringer. Jeg tror
engasjementet kommer
mye av Infodocs historie.
Vi ble laget av- og for
norske leger for mange år
siden og har opp gjennom
tidene klart å ta vare på den kulturen og det
fokuset på sluttbruker som er nødvendig
for å klare å engasjere og begeistre. Det er
luksus å få inn så mange forbedringsforslag,
direkte til meg eller via våre fagkonsulenter,
men det store engasjementet gjør jo at
vi bare klarer å utvikle og levere en liten
andel av forslagene vi får inn fra våre
brukere. Mange vil derfor føle at de ikke
blir hørt. Men alle forslag blir tatt vare på

i vår database, og i samarbeid med Infobruks produktråd og andre fokusgrupper
blir de tatt hensyn til når vi planlegger
utviklingen fremover. Og det er engasjementet fra sluttbrukerne som gjør at jeg
er sikker på at Infodoc er-, og vil fortsette
å være-, et fantastisk godt virksomhetssystem for tilbydere av helsetjenester.
Nå nærmer det seg utsendelsen av
Plenario 2.5 som kommer 1.april. Nytt i
denne versjonen er blant annet forbedret
grensesnitt for sending av EDI-meldinger,
med mulighet for å sende til kopimottagere.
Diagnoserapporter og diagnosekontrollen
i snarveigeneratoren er nå forbedret for
spesialister. Gruppevis journalføring kan
registerere flere vaksiner, og en gammel
kjenning fra Klassisk Infodoc, kode, er
nå tilbake i journalbildet. Samhandling
mellom ulike aktører i helsevesenet, hele
tiden med pasienten i sentrum, er et viktig
fokusområde. Med prosjekter som Meldingsløftet, Elin-k, og eResept skal HelseNorge

løftes inn i fremtiden, og Infodoc er en
ivrig deltager i disse prosjektene. Vi var
første leverandør med alle Elin-k meldinger
godkjent. Vi er á jour i henhold til norske
standarder og nasjonale føringer Meldingsløftet pålegger oss og dere for å være
godkjente samhandlingspartnere, og det
kan du som bruker av Infodocs systemer
stole på at vi vil fortsette å være.
Til slutt vil jeg igjen takke alle engasjerte
brukere, Infobruk og produktrådet, mine
dyktige kollegaer og alle som sender inn
supportforespørsler via web. Vi jobber alle
hardt for at Infodoc Plenario skal være det
beste virksomhetssystemet for tilbydere av
helsetjenester i Norge.

PS. Som sagt på Infobruks årsmøte, husk
F1, for oppdatert brukerhåndbok på din
PC.
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Infodoc

Infodoc som EPJ-leverandør har gjennom tidene hatt tradisjon for å ligge langt fremme
på standardiserte løsninger. Tradisjonen følges opp ved at vi også i nyere prosjekter har
vært de desidert første i Norge til å få godkjenningsstempelet på våre produkter! To ganger
hittil i år har Infodoc vært annonsert på KITHs forside som første aktør i mål.
Les mer under nyheter på www.infodoc.no

KITH-godkjente meldinger – hva betyr det?
KITH – eller Kompetansesenter for IT i Helsesektoren – har som en av sine hovedoppgaver
å utarbeide standarder for sikker elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren. KITH
har således vært en viktig samarbeidspartner for Infodoc gjennom mange år.
På KITHs hjemmesider står det å lese: Test- og godkjenningsordningen skal hjelpe
systemleverandører og brukere med enhetlig bruk og korrekt implementering for
nasjonale standarder for meldingsutveksling. Målet er å sikre at meldinger kan sendes
på standardisert format fra avsendersystem til mottakersystem uavhengig av hvem som
har levert de forskjellige systemene.
Med den økende mengden av aktører som har behov for sikker kommunikasjon, anser
Infodoc det som viktigere enn noen gang å følge nasjonale standarder. Dette fordrer
kontinuerlig utvikling etter hvert som nye behov for kommunikasjon i helsesektoren gjør
seg gjeldende. Videre fordrer det at produktene gjennomgår en grundig kvalitetssikring
– deriblant gjennom KITHs test- og godkjenningsordning. Infodoc har valgt å bruke
ressurser på dette arbeidet. Det gjøres av flere grunner. Både fordi myndighetene setter
krav til det, men også fordi våre kunder alltid skal være sikre på å ha en leverandør som
leverer løsninger som muliggjør kommunikasjon med andre aktører i helsesektoren –
uavhengig av hvilket system de benytter.

Nyheter

– først med godkjenningsstempelet
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Det årlige høydepunktet der Infodoc får anledning til å møte mange
av sine kunder ansikt til ansikt forgikk i år i Bergen. Tradisjonen tro
avholdt Infobruk et glimrende todagers arrangement på Radisson SAS Bryggen Hotel. Og denne gangen tok Bergen i mot sine
tilreisende gjester hvitkledd og i strålende februarsol – noe som
kanskje satte en ekstra spiss på det hele.
Deltagerrekord
På vegne av Infobruk og oss selv gleder det oss å kunne rapportere
om ny deltagerrekord på Infobruks årsmøte. Over 200 deltagere!
Dette tyder på stor interesse for å kunne påvirke hverdagen sin
gjennom engasjement overfor oss som journalleverandør, men
også overfor foredragsholdere og andre tilstedeværende aktører
i helsesektoren.
Godt program – gode foredragsholdere
Programmet besto også i år av en blanding av plenumsforedrag
og parallellsesjoner med fordypning i ulike emner. Nytt av året var
også egne oppsatte kurs for helsesekretærer.

Ny magasin profil

I år fikk Helsedirektoratets programdirektør Atle Sandal æren av
å åpne fredagens foredragsrekke med å fortelle om det pågående
arbeidet med å innføre eResept til helsenorge. Han ble godt hjulpet
av lege Ole Andreas Bjordal som informerte om rekvirentdelen
av eReseptarbeidet. Også Helsedirektoratets seniorrådgiver Ellen
Strålberg ga de tilstedeværende en status for arbeidet med Meld-

Ledende leverandør
i Meldingsløftet

ingsløftet og Norsk Helsenetts informasjonssjef Ellen Appelbom
orienterte om nyheter fra deres virksomhet. De tilstedeværende
fikk på denne måten anledning til å komme i direkte dialog med
sentrale aktører – noe som flere benyttet muligheten til!
Flere av våre mest erfarne Plenariokunder bidro med innlegg rundt
praktisk bruk av avanserte muligheter i journalsystemet. Først ute
var Finn Skogstad fra Stovner legesenter som viste en rekke praktiske
eksempler på utveksling av snarveier og journaler i Infodoc. Også
Khoa Duong fra Fromreide legesenter fortalte om muligheten for
å utveksle egenproduserte skjematilpasninger.
I tillegg fikk tilhørerne informasjon om resultater fra arbeidet i ELINk-prosjektet – denne gang fra Bergen kommunes systemkoordinator
Kristin Whitehouse. I den anledning registrerte vi stor interesse for
Infodocs nye muligheter for elektronisk meldingsutveksling med
kommunehelsetjenesten. Også Fürst Medisinsk Laboratorium
fikk anledning til å vise hvordan Online-rekvirering fra Infodoc
fungerer. Avslutningsvis holdt lege Aage Bjærtnes et engasjerende og
tankevekkende innlegg om konseptet Timesammedag – et konsept
som har målsetning om å fjerne unødvendig lang ventetid på å få
time hos fastlegen.
Eget program for helsestasjoner
Også i år var det laget eget program for helsestasjoner. Både Infodoc
og Infobruk kunne nok tenkt seg bedre oppmøte på denne delen

AKTUELT

av arrangementet, men de som var til stede rapporterte om godt
utbytte. Det ble blant annet avholdt workshop der programutviklere
fra Infodoc fikk nyttige innspill til den planlagte nye fagmodulen for
smittevern. Folkehelsa var som alltid til stede - denne gangen for å
orientere om Nye SYSVAK og hvilken betydning dette har for daglig
arbeid på helsestasjonene. Og NHN var på banen for å fortelle om
hvilke muligheter helsenettet gir for helsestasjoner nå når flere og flere
kommuner får tilknytning. Blant annet muligheten for elektroniske
henvisninger og epikriser og muligheten for bruk av elektroniske
publikumstjenester/SMS.
Lansering av Infodocs nye supportweb
Vi i Infodoc benyttet lørdag formiddag til å vise litt nyheter som er
kommet i Plenario siden i fjor, samt litt om det vi holder på med
av fremtidig funksjonalitet – deriblant ny medikasjonsmodul som
inneholder eReseptfunksjonalitet. Videre registrerte vi stor interesse for
Max Manus’ innlegg om talestyrt journalføring – noe som gir oss nyttig
indikasjon på hvilke muligheter som ønskes i Plenario fremover.
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Og ikke minst benyttet vi Infobruks årsmøte til å lansere vår nye supportweb – noe vi har gledet oss lenge til. Løsningen omtales forøvrig
i egen artikkel i dette magasinet.
Fest med middag og sang
Som alltid var festmiddagen på årets Infobrukmøte både hyggelig og
velsmakende. Nyvalgt leder i Infobruk, Inge Arve Birkeland, loset oss
gjennom både meny og program på en utmerket måte og krydret det
hele med små historier som ga lattermusklene trening. Stemningen var
god - og bedre ble den da bergensartisten Tor Endresen dro oss i gang
med både allsang og konkurranser. Vi registrerte at særdeles mange
(for oss) ukjente sangtalenter fra helsesektoren var til stede!
Vi i Infodoc takker Infobruk for nok en fantastisk mulighet til å møte
dere Infodocbrukere fra det ganske land. Det gir oss mange gode
tilbakemeldinger på det vi har gjort, og ikke minst mange gode innspill
til forbedring. Takk!
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spørsmål om Plenario journal
Nanset legekontor i Larvik er en fastlegepraksis med 3 leger
og helsesekretærer. Legekontoret har fartstid som Infodocbrukere. Nylig tok de skrittet over til Plenario journal. Vi
har møtt to av praksisens medarbeidere, helsesekretær og
systemansvarlig Lizzy-May Moen og helsesekretær Anita
Hvaal, og bedt om tilbakemelding på 4 korte spørsmål:
1. Hvordan er deres oppfatning av Plenario journal?
Vi opplever Plenario journal som oversiktlig og lett å
bruke.
2.Hvilke tips ønsker dere å gi til andre ved overgangen
til Plenario?
Vårt råd er at dere setter av litt god tid mellom hver pasient
de første dagene. Videre bør dere ta dere tid til å gjøre
gode forberedelser både når det gjelder skjemarutiner,
henvisninger og oppsett av snarveier. Og sist, men ikke
minst: Ha en positiv innstilling!!
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3. Hvilke fordeler har Plenario for faggruppen
dere representerer?
Vi ser det som en stor fordel at programmet benytter
ordinær windowsfunksjonalitet. Dette er noe alle som
har kjennskap til windowsprogrammer vi ha nytte av. Dessuten synes vi huskelappfunksjonen er svært nyttig. Også
videreføring av muligheten for at vi helsesekretærer kan
lage usignerte journalnotater som legen deretter ajourfører
ved enkelt signaturbytte gjør hverdagen mer effektiv.
4. Dersom dere kun får velge to fordeler
som er fremtredende, hvilke er disse?
Den første må være at det er så enkelt å hente frem og
kopiere tidligere lagrede/gamle henvisninger, brev, sykmeldinger osv. Og den andre er definitivt F9-funksjonen!!
(Hurtigoppslag til menyen for snarveier og de mest brukte
funksjonene. Red.anm.)

infobruk

INFOBRUKS HJØRNE
Tekst Inge Arve Birkeland

Takk for sist, og særleg takk til alle som deltok på Infobruks årsmøte 2009 i Bergen. Oppmøte
viser at interessa for EPJ er stor. Alle har vi mykje å læra om utnytting av eksisterande program,
og få kunnskap om kva som kjem av løysingar i framtida. Vi set og alle med ynskjer og meiningar
om kva som kan vere med og forenkle kvardagen vår ved bruk av EPJ. Har du ros og ris knytt
til innhald og organisering av årsmøta, så send det til oss. Styret vonar på mange slike innspel
til i 2009.
På generalforsamlinga vart det halde valg og slik vart resultatet:

INFOBRUKS STYRE

Inge Arve Birkeland
Allmennlege Bergen
Doctus As (leiar)
Åsane Senter 42 - 5116 Ulset
inge.birkeland@mac.com
inge.arve.birkeland@doctus.nhn.no

Odd Lauvskard
Allmennlege Bergen 		
Flaktveit Legesenter
(Kasserar) 				
5134 Flaktveit
lauvskar@online.no

Marianne Vestheim Kversøy
Helsesekretær Bergen
Eidsvåg legekontor (Skrivar) 		
Vollane 2
5105 Eidsvåg i Åsane
mmkv@online.no			

Åse Haugen Larsen
Helsestasjon Flisa 			
Åsnes Helsestasjon
Rådhusgt 4,
2270 Flisa
ase.haugen.larsen@asnes.kommune.no
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Sveinung Gangstø
Allmennlege Os 			
Os Allmennpraksis
5200 Os
sgangsto@online.no

Janecke Thesen
Allmennlege Osterøy 		
Valestrand legekontor DA
5281 Valestrandsfosen
Janecke.Thesen@isf.uib.no

Khoa Duong
Allmennlege Askøy 		
Fromreide legesenter (Web-ansvarleg)
Kjerrgarden - 5314 Kjerrgarden
khoa.norge@gmail.com

MEDLEMMER
I PRODUKTRÅDET
Leiar i infobruk er fast medlem +

Regin Hjertholm			
Eidsvåg legekontor		
Vollane 2 - 5105 Eidsvåg
regin.hjertholm@isf.uib.no		

Infobruk ynskjer å dele elektronisk-pasientjournal (EPJ) kunnskap. Med 3 faste plassar
i produktrådet til Infodoc gjev vi innspel
til vidare utvikling av programmet. Vi er
brukarane si røyst!
Dersom du har tankar om manglar og
ynskjer med noverande program så send
dette inn til medlemmane i produktrådet.
Har du laga enkle eller kompliserte malar
eller snarvegar i noverande program så

send dette inn til oss så kan vi dele dei ut
til andre av medlemmane. På denne måten
treng ikkje alle finne opp kruttet, men kan
få idear og nytte tilpasningar som andre alt
har gjort. Alle kan delta. Til årsmøtet 2010 vil
det bli premie til den eller dei som sender
inn ”beste snarveg, mal eller tilpasning” i
plenario-programmet. Vi ynskjer og at det
på komande årsmøte vert sett av tid for
presentasjon av slike gullkorn. I 2009 gjer
vi om web-sida vår. Det vert ikkje lengre

Finn Skogstad 			
Stovner legesenter As
Postboks 94 - 0913 Oslo
finn.skogstad@stovner.nhn.no		
finn.skogstad@online.no

brukarnavn eller passord på brukerforumet,
men berre på nedlastingar av snarvegar
og maler. Desse vil bli lagt ut på weben
for nedlastning til alle eksisterande eller
nye medlemmer av infobruk. Enten du er
allmennlege, helsesekretær, spesiallist eller
arbeider på helsestasjon så klikk inn på
www.infobruk.no og finn tips eller nedlastbare filer for betre journalbruk.
Motto for 2009 må vere deling. Enten det
gjeld tankar, meiningar eller filer.
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Kundesenter
på Web
Vår kunnskapsdatabase (Spørsmål & Svar) er full av gode spørsmål og svar om alt
fra enkel problemløsning til avanserte innstillinger og konfigurering. Som Registrert
Infodocbruker har du full tilgang til alle supportdokumenter som ligger her, uansett
om du bruker Klassisk Infodoc eller Plenario.
kunnskapsdatabasen blir kontinuerlig oppdatert på grunnlag av de ”vanlige spørsmål”
vi får inn til vårt supportmottak fra dere brukere. Vi vil bruke vår kunnskapsdatabase
for å minske behovet for å ringe oss. Unngå å sitte i telefonkø og gjør isteden et søk
i kunnskapsdatabasen med den problemstilling du har. Finner du ikke svaret her,
så registrer supportsak direkte på våre kunde-sentersider. Ved akutte problemer
ringer du selvsagt.
Jo flere av dere som tar webdialogen i bruk desto mer tilgjenglige kan vi være på
telefon for å svare raskt når det virkelig brenner.
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I tillegg til å søke etter gode løsninger
i vår kunskapsdatabase og registrere supportsak
når du ikke finner løsningen du trenger,
så kan du fra Kundesentersidene:
• Følge med på dine registrerte saker:
• Laste ned oppdateringer:

Vi vil videreutvikle Kundesenteret med den teknikken vi har til rådighet. Bl.a vil du om
ikke lenge merke en endring i måten vi responderer på e-post henvendelser til support@
infodoc.no. Vi vil ta i bruk oppslagsteknikk i våre automatiske svar, slik at du ikke bare får
en svarmail med saksnummer, men i den samme mailen vil du også få forslag på løsninger
med lenker til dokumentasjon etc. (trukket ut fra nøkkelord i mailen).
Vi håper med dette å kunne supportere deg enda bedre og raskere i fremtiden.

TIPS FRA SUPPORT

Hvor finner jeg flere tips
og hjelp i min praksishverdag?
På våre websider finner du et eget kundesenter, med
bl.a. en søkbar kunnskapsdatabase (F.A.Q).
I tillegg kan du som registrert kunde sende inn nye
supportsaker direkte fra kundesenteret, og følge med
på dine egne saker -registrer deg som kunde på www.
infodoc.no

Hvor finner jeg oversikten
på takstbruk?
I Plenario har vi valgt å ikke registrere takstbruk inn i journalen. Isteden har vi koplet journalen direkte til pasientens
konto, med lenken lengst nede til høyre. Klikk på lenken for
å full oversikt på brukte takster (detaljer debitor).

Kan jeg behandle meldinger
på nytt i Meldingssentralen?
Edi-meldinger som er mottatt, men som har feilet
på innlegging til journal (fordi enten pasientjournal
eller rekvirents hpr-nr. mangler) kan behandles på
nytt i meldingssentralen. Rette først opp problemet,
dobbelklikk så på feilmeldingen i ’Aktivitetsloggen’
og trykk på knappen ’Behandle på nytt’:

Hvordan lagre rekvirentkoder
på skjema i Plenario?
Første gang man bruker et skjema med rekvirentkoden må
man skrive det inn manuelt.
Deretter vil dette bli husket. Rekvirentkoden huskes per
signatur, så dersom en sekretær skriver skjema på vegne av
en lege må legen selv legge inn rekvirentkoden en gang.

Hvordan kan jeg angre
på egne valg for visning
av meldingsbokser som ikke
lenger popper opp?
Noen ganger får man valget om å hake av i en meldingsboks
for å bekrefte spørsmålet om at Plenario skal huske et valg
på din signatur, som for eksempel om man ved utskrift av
drosjerekvisisjon ønsker retur. Hvis du angrer på denne
type valg, går du inn i din egen brukerprofil på startpanelet.
Gå til mappen innstillinger. Der finner du en knapp som
heter ”Nullstill valg for meldingsbokser”. Trykk på knappen
for å få tilbake standardinnstillinger for
meldings-bokser for din signatur.
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Hvordan endrer jeg
på ’kontakttyper’
og ’kontaktårsaker’?
(Dette kan bare gjøres av rolle: administrator) Velg fra
Systemvedlikehold: Systeminstillinger -> Brukere og
roller -> Velg en rolle, f.eks ”Lege” og 3 faner vises på høyre
side. Velg fane 2, ”kontakttyper og årsaker.” Tilgjengelige
kontakttyper viser kontakttyper registrert på anlegget. Man
aktiverer/deaktiverer kontakttyper for den enkelte rolle ved
å flytte dem mellom tilgjengelige og valgte med knappene
”Legg til” og ”Fjern”. Man legger til flere ved å høyreklikke
i vinduet med tilgjengelige kontakttyper og velge ”Ny..”.
Kontaktårsaker redigeres på tilsvarende måte.

Send dine spørsmåL til support@infobruk.no

Tips
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Kolibri Medical
I Sandnes ved Stavanger har vi i Kolibri Medical nå åpnet
dørene inn til vårt flotte, nye private spesialistlegesenter. I
samme bygg åpner vi også en egen røntgenavdeling som
rommer både MR og konvensjonell røntgen. Etter hvert vil også
CT-maskin bli installert.

Tekst Janne Skumlien Myrland er utdannet lege og er daglig leder i Kolibri Medical.

Vårt første kontor ble åpnet i august 2008 og ligger i Tvedtsenteret på Forus. I februar 2009 åpnet vi spesialistlegesenteret
i ”Trim Towers” litt lenger sør.
Kolibri Medical henvender seg både til privatpersoner og til
bedriftsmarkedet. Vi tilbyr medlemskap som vil sikre rask
tilgang til våre tjenester, inkludert røntgen.
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Vår filosofi er å bidra til tidlig diagnostikk ved å korte
ned ventetiden for de mange som står i kø for spesialistundersøkelser. I tillegg vil vi gjennom røntgenavdelingen,
laboratoriet og vårt flerdisiplinære spesialistmiljø gjøre
utredningsprosessen så smidig og rask som mulig. Vårt mål
er å kunne avklare medisinske problemstillinger på dagen.
For de som trenger videre behandling ønsker vi å være en
hjelp til videre navigasjon til de beste offentlige sykehusene
og privatklinikkene.
Kolibri Medical og Infodoc
Vår multidisiplinære senterdrift, med geografisk spredte
kontorer, stilte store krav til valg av journalsystem. Det
finnes pr i dag ikke løsninger som er skreddersydd for vår
private, medlemsbaserte driftsmodell. Gjennom en lang
og grundig prosess falt valget på Infodoc Plenario. Vi har
forventninger om at et solid produkt sammen med en god
porsjon kreativitet (fra både leverandør og bruker) skal gi
oss et godt arbeidsverktøy i senteret.

For mer informasjon,
se våre nettsider www.kolibrimedical.no

Kolibri Medical – ikke bare et tilbud til de syke.
De fleste med kompetanse innen det medisinske fagfeltet
vil hevde at forebyggende virksomhet er god utnyttelse av
helsekronene. Likevel må det erkjennes at forebyggende
helsearbeid i mange tilfeller blir nedprioritert i et hardt
presset offentlig helsevesen.
I Kolibri Medical ønsker vi å legge til rette for at våre kunder
skal få oppleve effekten av forebyggende helsearbeid. Derfor
vil vi tilby alle våre medlemmer regelmessig helsesjekk. Dette
gir en unik mulighet for å kartlegge den enkeltes helserisiko,
utrede eventuelle symptomer og veilede i forhold til kosthold
og øvrig livsstil.
Kolibri Medical som samarbeidspartner
Kolibri Medical tar i mot pasienter både med og uten henvisning fra fastlege. I de tilfellene der fastlegene henviser til
oss, har vi som mål å gi gode og raske tilbakemeldinger og
epikriser. Gjennom et eget telefonnummer som er forbeholdt
fastlegene, vil vi være tilgjengelige for direkte timebestilling
og praktiske spørsmål.
Når det gjelder sykehus og øvrige behandlingsinstitusjoner
skal vi gjennom gode kommunikasjonsrutiner og elektroniske informasjonskanaler bidra til et kvalitetssikret og godt
samarbeid.

INFODOC
SAMARBEIDSPARTNERE

Mer kompetanse i kommunikasjonen
med laboratoriet
Fürst Forum letter rekvirering og tolkning av laboratorieprøver.

Samhandling rundt pasientene i helsesektoren får et stadig
økende fokus. I denne sammenheng dreier mye seg om hvordan leverandørenes løsninger smelter sammen til en sømløs
helhet. Det er i dette bildet mulig å oppnå en totalløsning med
spisskompetanse fra mange ulike miljøer og fagfelt. Nettopp
dette har vært en målsetting i samarbeidet mellom Infodoc og
Fürst Medisinsk Laboratorium. Infodocs spesielle kompetanse
innen administrasjon av legekontor er blandet med Fürsts
kompetanse innen avansert bruk av laboratorietjenester.

personell, både leger og medhjelpere, ha en direkte forbindelse
til laboratoriet. Her kan rekvisisjoner sendes elektronisk
med utstrakt bruk av automatiske støttefunksjoner, samt
elektronisk dialog med landets mest kompetente fagfolk
på området. Løsningen gir samtidig kompakte bilder av en
pasients laboratoriehistorikk med ulike presentasjoner som
understøttes av henvisning til fagstoff i Fürsts Blåbok.

Med Fürst Forum koblet til Infodoc Plenario vil legekontorets

Med utgangspunkt i laboratorieprøver som er i prosess på laboratoriet, kan legekontoret på
en enkel måte bestille ytterligere analyser. Systemet vil selv holde rede på om etterbestilling
er relevant, om innsendt materiale passer med nye analysevalg og om prøven finnes i
lagersystemet hos Fürst.
Integrasjonen mellom Infodoc Plenario og Fürst Forum blir på denne måten et kraftfullt
verktøy i pasientbehandlingen, og vil være et eksempel på hvordan IT kan øke kvaliteten i
samhandlingen mellom aktørene i helsesektoren.
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partner

IT-direktør
Sten-Tore Fiskerud
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Salgs- og markedsaktiviteter
Generelt
Interessen for Infodoc Plenario journal er stigende
blant brukere av konkurrerende systemer. Brukerne
av våre systemer har en stor del av æren for dette,
våre fornøyde brukere er vårt største aktivum og de
beste til å beskrive applikasjonenes unike egenskaper
og Infodoc som leverandør. Infodoc Plenario er også
et foretrukket produkt innenfor private klinikker
som ikke har refusjon. Journalsystemet vårt sammen
med vårt økonomisystem bekreftes å være det rette
valget med hensyn til fleksibilitet og ivaretakelse av
praksisøkonomi.
Elektronisk kommunikasjon har- og vil ha en betydelig
påvirkning på hvordan tilbydere av helsetjenester kommuniserer med hverandre. Infodoc er markedsledende
når det gjelder leveranse til slike offentlige prosjekter,
dette går ikke ubemerket hen.

Helsesekretær kongress
4- 6 februar var vi deltakere ved årsmøtet til NHFs
avd. Rogaland. Møtet ble avholdt ved Hotel Recidense
Sandnes og tema for årsmøtet var Service og kommunikasjon. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på at
Plenario journal er et utmerket verktøy for ivaretakelse
av legekontorets evne til å yte god service. Konklusjonen
er derfor at fornøyde og effektive brukere gir fornøyde
pasienter!
Kolibri Medical As
I Sandnes ved Stavanger har Kolibri Medical valgt
Infodoc som sin leverandør av journalsystem. Dialogen
i forkant av beslutningen har vært omfattende og deres
valg av leverandør er et resultat av at Infodoc totalt sett
har den beste løsningen for å ivareta deres behov nå og
i forhold til fremtidig vekst. Vi ønsker Kolbri Medical
velkommen som Infodocbrukere!

Fra 1. juni er det kun
Norsk Helsenett som gjelder
Nasjonal strategi for elektronisk samhandling i helse- og
omsorgssektoren forutsetter sikker meldingsutveksling
via helsenettet. Hittil har det vært mulig å bruke den
gamle Trygd-helsepostkassen fra Telenor som et
alternativ.
I forbindelse med at Telenor nå har besluttet å avvikle
Trygd-helsepostkassen, har styringsgruppen i Nasjonalt
meldingsløft besluttet at all kommunikasjon fra 1. juni
2009 skal foregå via Norsk helsenett.
Minner derfor om at de av våre kunder som fortsatt
har Trygd-helsepostkasse snarest bør vurdere ny
løsning for å kunne opprettholde sin elektroniske
meldingsutveksling.
Informasjon om tilknytning til Norsk helsenett finnes
på www.norsk-helsenett.no.
Alternativt kan de kontaktes på telefon 02017.

Infodoc AS - Bergen (hovedkontor)
Besøksadresse:
Dalhaugene 2 - 5152 Bønes
Postadresse:
Postboks 43, Bønes - 5849 Bergen
Sentralbord: +47 5552 6300
Telefaks +47 5552 6329
Support +47 815 32 020

Infodoc AS - Oslo (avdelingskontor)
Besøksadresse:
Kilenveien 45 - 1366 LYSAKER
Telefon: +47 6759 2760
Telefaks: +47 6759 2769
Support: +47 815 32 020
Foretaksnummer: 947 335 685 MVA

Infodoc har lansert nye internettsider.
Besøk oss på www.infodoc.no

