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Kjære kunder av Infodoc!
Julen står snart for døren og om ikke lenge skriver vi 2010.
For oss har det vært et hektisk år med mange begivenheter.
I år som i fjor har konsulentapparatet hatt et stort trykk
på oppgradering av kunder fra Infodoc Klassisk til Infodoc
Plenario. Vi har startet planleggingen for oppgradering av
resterende kunder til Plenario i tiden fremover. I starten av
neste år vil alle klassisk kunder få mer informasjon om hva
som skjer videre i 2010.
Vi opplever en sterk økning i interessen for Plenario ute i
markedet. Mange kunder hos konkurrentene våre har søkt
til oss for interesse og konkrete tilbud. Vi har fått en del nye
kunder i 2009 og regner med en sterk vekst i kundemassen i
2010. Det er hyggelig å se at markedet har fått opp øynene for
at Plenario er det mest funksjonsrike systemet. Konkurrentene
har noen områder hvor de er bedre enn oss, men totalt sett
fremstår Plenario som det mest funksjonsrike systemet. Vi vil
jobbe hardt for å kontinuerlig forbedre Plenario for å gjøre
det til en ubestridt mester i markedet.
eResept er som flagget fra Helsedirektoratet noe forsinket.
Utfordringen har vært apotekkjedene som ikke er klar med sine
systemer til å pilotere eReseptløsningen. Mye av elektronisk
kommunikasjon og samhandling vil i årene fremover springe
ut fra eReseptløsningen. Videre vil mye god funksjonalitet i
Plenario bli lansert med eResept funksjonaliteten. Per i dag
er planen å starte pilotering av eResept på Os i første til andre
kvartal 2010.
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Vi jobber kontinuerlig med å øke tilbudet til dere kunder. I
2009 har vi utvidet konseptet vårt og introdusert begrepet
”virksomhetssystem”. Målet er at virksomhetssystemet
skal inneholde alt dere har behov for av produkter med
funksjonalitet og tjenester som lar dere drive en effektiv
praksis. Infodoc skal være en totalleverandør for å forenkle
kommunikasjonen for dere. For å få dette til har vi valgt tre
strategiske samarbeidspartnere som med Infodoc dekker det
meste av virksomhetssystem konspetet. Norsk Datasenter
og Ventera har vært presentert tidligere, og siste tilskudd i
partnerskapet er Odin Kapital. Odin Kapital kan tilby dere
en effektiv fakturaadministrasjon integrert med Plenario.
Vi jobber med ytterligere to områder til for å knytte til oss
faste partnere. Nyheter rundt dette vil bli presentert på våre
hjemmesider og i nyhetsbrev til de som har registrert seg.

Nyansatte
tredje kvartal 2009
Arnstein Leivestad
har tiltrådt stillingen som salgssjef i Infodoc.
Arnstein er 42 år og har lang fartstid innenfor
salg. Han kom fra stillingen som salgssjef i Argo
Internett. En av Arnstein sine styrker er evnen til
å lage gode løsninger for kundene og ha evnen til
å sette sammen de produkter og tjenester som
dere kunder trenger for å drive effektivt

Øystein Wilthil
har tiltrådt stillingen som seniorkonsulent i avdelingen for konsulent og support. Øystein er 32 år og har
erfaring blant annet fra Merkantildata. Fra 2001 til
oktober i år jobbet Øystein som nettverksingeniør
hos Heath Comm. Han har blant annet god kunnskap
om konfigurasjon og drift av nettverk, server- og
PC- park. Øystein tiltrer den nye seniorkonsulent
kategorien vår hvor konsulentene skal mestre alt
fra kurs og brukeropplæring til tekniske elementer
rundt produktene våre.

Hans Espen Skorpen
er ansatt som systemutvikler i utviklingsavdelingen. Han er 23 år og nyutdannet. Hans Espen har
studert ved NITH og har videre tatt en Bachelorgrad i informatikk ved Universitet i Bergen. Han
har utdanning innen siste teknologi som Infodoc
bruker ved utvikling av Plenario.

Til slutt vil jeg bare få ønske alle dere
en riktig god jul og godt nytt år!

Følg med oss i tiden fremover
– det skal lønne seg å være på vinnerlaget!

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as

Ansvarlig utgiver: Infodoc as
Tekst: Bjarte Ottesen, Endre Dyrøy, Arnstein Leivestad,
Rikard Mauritzon, Mari-Anne Frantzen
Layout/trykk: Cox - www.cox.no

Johan Le Bozec
har tiltrådt ny stilling internt. Johan har tiltrådt
som seniorkonsulent i avdelingen for konsulent
og support i Bergen. Han har frem til nå vært
ansatt som teknisk konsulent. Det siste året har
Johan gjennomført en etterutdanning for å tiltre
seniorkonsulentstillingen.

SISTE NYTT

Produktsjefens Hjørne
I høst har mye av fokuset til
primærhelsetjenesten vært
på Influensa A (H1N1), og en
enorm innsats har vært levert av
primærhelsetjenesten i Norge for
å demme opp for denne epidemien. Innimellom har mange
av dere installert siste versjon
av Plenario, kanskje nettopp for å forenkle
vaksinerapporteringen, og samtidig har dere
oppgradert til versjon 3.5 av .NET. Og jeg tipper
at mange av dere har lurt på hva .NET er, og
hvorfor Infodoc driver og pusher på med nye
versjoner av .NET med ujevne mellomrom.
Her kommer forklaringen:
.Net er et fundament som Plenario bygger på.
Det er den underliggende koden som tegner
ting på skjermen, lytter til tastaturet, og lagrer
ting i databasen. Billedlig talt kan vi si at .NET
er kroppen, hjertet, lungene og musklene som
faktisk påvirker den virkelige verden, mens
Plenario er nervesystemet som styrer kroppen
slik at de riktige skjermbildene blir tegnet,
BMI blir kalkulert og riktige diagnoser blir
hentet frem akkurat når de trengs.

Det finnes flere slike fundament, eller rammeverk som man kan bygge en EPJ på. Infodoc
har valgt Microsoft .NET fordi det er det beste
rammeverket som finnes for å bygge brukervennlige programmer med gjenkjennelige
grensesnitt. Dette gjør det lettere for alle som
har brukt internett explorer, word eller excel
å ta i bruk Infodoc Plenario. .Net er også det
rammeverket med mest tilleggskomponenter
tilgjengelig. Dermed kan Infodoc fokusere
på å lage funksjonalitet som forbedrer din
hverdag mens vi kjøper gjennomtestede komponenter for å tegne tabeller eller grafer på din
skjerm. Nye versjoner av .Net inneholder nye
egenskaper som gjør det lettere å lage gode,
raske løsninger i journalsystemet, derfor må
vi ta i bruk nye versjoner innimellom, men vi
prøver å gjøre dette så sjelden som mulig for
at dere skal slippe å ta jobben med å installere
en ny kropp.
Siden sist Infomag har vi kommet til Plenario
2.6, og mye nytt har skjedd. Oppdatert versjon
av alle skjemarutiner er nå tilgjengelig fra
systemvedlikehold. Man kan signere utvalgte
notater direkte fra startpanelet og fraværs-

assistenten har kommet og vært flittig brukt
både i sommer og under influensaepidemien.
Vi har laget integrasjon med telefonisystem,
fakturaløsning og mer enn 25 ulike øyelegeapparater. Et godt stykke arbeid er gjort for å
forenkle EDI sendinger og sertifikathåndtering
slik at det skal bli enklest mulig for dere å følge
den nye forskriften om å sende oppgjør og
sykmeldinger elektronisk inn til NAV fra
1.1.2010.
Til slutt vil jeg takke alle mine dyktige
kollegaer, alle brukerne og ikke minst Infobruk
for arbeidet gjort så langt i 2009. Fortsatt stolt
over å jobbe i Infodoc.
P.S. Husk at F1 (hjelp) tasten i Plenario viser
helt oppdaterte brukermanualer.
Med vennlig hilsen
Endre Dyrøy
Produktsjef
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Er du klar for Infobruks
årsmøte i februar?
I månedene siden forrige Infomag har jeg benyttet tiden til å
være i kontakt med mange av Infodocs hyggelige kunder.

Et annet fokusområde har vært å legge gode planer for oppgradering av Infodocs kunder
som enda bruker Klassisk Infodoc. Mange av dere har jeg vært i kontakt med allerede,
og i tiden fremover vil de resterende høre fra oss. Erfaring viser at god planlegging er
viktig, så selv om oppgradering ikke skal skje umiddelbart, vil det være nyttig å starte
tankeprosessen.
Dette vil også være et av temaene Infodoc kommer til å belyse på Infobruks kommende
årsmøte på Lillestrøm i februar 2010. Det blir ellers anledning til å komme i tett dialog med
mange av våre medarbeidere som er parat til å svare på spørsmål om det meste som rører
seg rundt elektroniske pasientjournalsystemer. I stedet for tidligere års parallellsesjoner,
vil Infodoc derfor denne gangen tilby ”stasjoner” der ulike tema blir belyst. Vi i Infodoc
håper å se så mange som mulig av dere der. Oppfordringen går spesielt til alle som har
kommet til som nye Infodoc-brukere i løpet av året. Det foreløpige programmet står å
lese på side 6 og 7. Gled dere!
Alle Infodocs kunder vil i disse dager få tilsendt invitasjon til årsmøtet. Alle vil også få
tilbud om medlemsskap i denne unike brukerforeningen. Benytt sjansen og les gjerne mer
om fordeler ved medlemsskap på Infobruks egne hjemmesider www.infobruk.no.
Mari-Anne Frantzen
Kundeansvarlig

Fra forrige årsmøte
med rekordoppslutning
i Bergen

Nyheter

Et av fokusområdene for samtalene har vært å få tilbakemelding på hvordan prosessen
rundt oppgradering fra Klassisk til Plenario har vært. Mange nyttige innspill er mottatt.
Etter hvert som over halvparten av Infodocs kunder nå har oppgradert, ser vi at dette
glir lettere og lettere. Det gir oss likevel ingen grunn til å hvile på våre laurbær, og vi
erkjenner at vi alltid kan bli bedre.
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Nytt fra marked
Salg og markedsavdelingen har gjennomført og vært til stede på flere
spennende arrangementer det siste halve året. Markedsavdelingen har jobbet
med å sette sammen et nytt salgskonsept basert på strategiske samarbeidspartnere og vår nye profil. Vi har satt sammen et nytt ”produkt” basert på
virksomhetssystem tankegang. Et virksomhetssystem ivaretar en større del
av logistikken og de forretningskritiske prosessene på et legesenter. I bunn
ligger fortsatt Infodoc Plenario, men vi har lagt til verdiøkende tjenester og
funksjonalitet som vil gi økt merverdi for våre kunder.
Norsk Data Senter sørger for at maskinvaren og sikkerheten tilfredsstiller
norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren.
Norsk Data Senter foretar også helsesjekk på våre kunder sin maskinvare
slik at man får dokumentasjon på at maskinvaren er i henhold til de krav
Infodoc stiller for å bruke Plenario.
Det viktigste er at disse produktene er helintegrert med Infodoc Plenario. Her
kan nevnes telefonløsning fra Ventera med direkte oppslag i Plenario Journal
samt fakturahåndtering fra Odin Kapital med et enkelt tastetrykk i vår gode
økonomimodul. Dette gjør at våre kunder kan få mer tid og fokus på drift av
praksis og behandling av pasienter. I tiden fremover vil vårt virksomhetssystem
bli utvidet med flere spennende etterspurte fuksjonaliteter. Markedsavdeling
har fått stor respons i markedet for den nye virksomhetstankegang. Vi ser at
markedet etterspør et slikt system.
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Nidaroskongressen

- Trondheim 19. – 23. oktober 2009

Infodoc var utstiller på arrangementet samtidig som vi
gjennomførte miniseminar-sesjoner med demonstrasjon
av vårt virksomhetssystem. Nidaroskongressen er
årets viktigste seminar for leger og medarbeidere fra
primærhelsetjenesten. Alle våre strategiske samarbeidspartnere var til stede på dette arrangement som strakk seg
over 4 dager. Salgsavdelingen merket at det var økende
interesse for vårt produkt. Det var spesielt Winmed
brukere som ønsket informasjon og eventuelt overgang
til Plenario.

Virksomhetsseminarer

Ny magasin profil

Infodoc kommer til å basere sine aktiviteter på virksomhetsseminarer i de største byene i tiden fremover. Vi kommer til å gjennomføre
slike seminarer fra Kristiansand til Tromsø i tiden frem til sommeren 2010. Vårt virksomhetsseminar legger vekt på FOKUS, SIKKERHET,
EFFEKTIVITET og LØNNSOMHET. Vi kommer til å legge ut informasjon om våre arrangement på www.infodoc.no for de som ønsker
oppdatert informasjon. Virksomhetsseminarene er kun for nye potensielle kunder.
- Responsen vi har fått på våre seminarer har så langt vært meget positive og vi ser frem til et godt 2010, sier leder for salg og marketing
Arnstein Leivestad.

Ledende leverandør
i Meldingsløftet

SAMARBEID SOM SIKRER DEG MARKEDETS MEST KOMPLETTE LØSNING

2.5

AKTUELT

Bruksverdien av PKI
øker stadig
Mange av Infodocs kunder har i en årrekke brukt
PKI for sikker kommunikasjon ved innsending av
elektroniske sykmeldinger til HELFO.
Etter hvert ser vi at helsesektoren i større grad tar
i bruk denne måten å kvalitetssikre meldingsutvekslingen også på andre områder. Dette skjer
som resultat av innføring av nye meldingsstandarder. Vi vil i det følgende prøve å redegjøre
for de ulike bruksområdene som er i ferd med
å innføres.
Helsedirektoratet varsler pålegg om elektronisk
innsending til HELFO
I slutten av oktober ble det vedtatt en forskrift
som medfører pålegg om elektronisk innsending
av trygdeoppgjør og sykmeldinger til HELFO.
Dette er senere varslet i brev til alle legekontor
og har resultert i en rekke henvendelser til EPJleverandørene.
Alle som bruker Plenario journal og som allerede
har anskaffet virksomhetssertifikat og personlige
smartkort kan benytte muligheten til elektronisk
innsending av trygdeoppgjør og sykmeldinger til
HELFO. Mange har tatt dette i bruk.
De som bruker Klassisk journal og har anskaffet
PKI har i lang tid kunnet sende elektroniske
sykmeldinger, og med programoppdatering som
planlegges distribuert i desember, vil de også
kunne sende inn sine trygdeoppgjør elektronisk.
Det første som må anskaffes er imidlertid
nødvendige sertifikater. Bestillingsskjema og priser
finnes på Infodocs hjemmeside www.infodoc.no.
Meldingsløftet innfører nye meldingsstandarder
Helsedirektoratets prosjekt Meldingsløftet har
som intensjon at hele Helse Norge skal benytte
felles standard for meldingsutveksling – såkalt
ebXML-standard. Dette skjer gradvis og noen
helseregioner er kommet lengre enn andre.

I enkelte helseforetak – for eksempel i Helse Førde
har man satt i drift nye løsninger der henvisninger
og applikasjonskvitteringer utveksles mellom
sykehus og legekontor i henhold til ny standard.
Også her brukes virksomhetssertifikater for å sikre
at meldingene mellom partene kommer riktig
frem.
Etter hvert som de ulike helseregioner og -foretak
oppgraderer til nye måter å sende meldinger på er
det altså grunn til å tro at det blir obligatorisk med
bruk av virksomhetssertifikat for alle elektroniske
meldinger.
Nytt SYSVAK-mottak i løpet av 2010
Også for helsestasjoner som sender vaksinerapporter til SYSVAK-registeret kommer der
endringer i løpet av 2010.
Ny meldingsstandard innføres. Dette medfører
at også helsestasjonene vil måtte oppgradere
sine kommunikasjonsløsninger og anskaffe
virksomhetssertifikat i løpet av de nærmeste
månedene. Det er samme type virksomhetssertifikater som skal brukes for helsestasjon som
per i dag brukes på legekontorene.
Folkehelseinstituttet og Infodoc arbeider med
utprøving av løsningene, og Infodoc vil sørge for
å informere alle kommuner etter hvert som dette
blir klart for å settes i drift.
Elektroniske resepter
I løpet av 2010 vil det bli mulig for Infodoc Plenariobrukere å sende elektroniske resepter.
Også for dette formålet vil PKI være nødvendig for
å ivareta sikkerheten. Dagens signering med penn
på papirresept vil erstattes av legens personlige
elektroniske signatur.
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Fredag 12.02.10. INFOBRUK - KURS 2010

Registrering
09.00 - 09.30
09.30 - 09.40

Arena Lillestrøm

Velkommen!

Sveinung Gangstø Os allmennpraksis.

IKT & Samhandlingsreformen - Hva forventes av oss & hva får vi?
09.40 - 10.10

Helsedirektoratet. Avd.IT-strategi. Asbjørn Seim

Hvordan redigere skjema i plenario - Tips fra infobruk. Kom og lær!
Askøy. Fastlege Khoa Duong
10.10 - 10.30
10.30 - 10.45

Utstillerne presenterer seg. 15min

10.45 - 11.15

Pause - Samhandling med utstillere.

”Pokerfjes” - Informasjonssikkerhet og personopplysninger
11.15 - 11.45

Datatilsynet. Senioringeniør Johan Braar Larsen

www.Normen.no - Nivå som gir tilfredstillende informasjonssikkerhet
11.45 - 12.15

Helsedirektoratet. Avd.IT-strategi. Seniorrådgiver Tor Ottersen

Skanning. - Om valg og bruk av skannere, praktisk oppsett
12.15 -12.30

infobruk
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12.30 - 12.45
12.45 - 13.45

Infodoc. Produktsjef Endre Dyrøy

Panelgjennomgang med formiddagens forelesere.

Lunsj - Samhandling med utstillere.
Telefonråd - Et elektronisk oppslagsverk for Helsestasjon
håndtering av pasienthenvendelser

13.45 - 14.15
14.15 - 14.35

GRUK-Kvalitetsutvikling. Seniorrådgiver Bjørnar Nyen

Hjemmekontor - Gjennomgang av oppsett
Norsk Helsenett + Khoa Duong

(med laptop forsøker Khoa å koble opp)

14.35 - 14.40

14.40 - 15.10
15.10 - 15.20

Spørsmål og diskusjon

13.45-14.05
Elin-H v/Prosjektleder

Sissel Skarsgaard

Erfaringer fra prosjektet så langt
- brukerkrav
14.05 – 14.35
Elektronisk overføring v/Infodoc
- Endringer i daglige rutiner med
nye SYSVAK
- Elektronisk overføring av
epikriser og henvisninger

Pause - Samhandling med utstillere.

Elin-K - Samhandling med hjemmesykepleien,
klar for bredding?
Sissel Skarsgaard

15.20 - 15.35

e-resept & FEST 2

15.35 - 16.00

Fakturahåndtering for kr 0,Odin Kapital v/ Ulf Pedersen

16.30- 17.30

INFOBRUK – GENERALFORSAMLING 2010

20.00

FESTMIDDAG! - med underholdning

Helsestasjon
God arbeidsflyt v/Infodoc

INFOBRUKS HJØRNE
Tekst Inge Arve Birkeland

Infodoc virksomhetssystem

Helsestasjon

- Verdiøkning gjennom totalkonsept

Systemvedlikehold
v/Infodoc

Infodoc gjennomgår nye løsninger med sine
09.00 - 10.00
samarbeidspartnerne NDS, Ventera og Odin
kapital

10.00 - 10.30

Lokale tilpasninger
- for bedre arbeidsflyt!
Fraværsassistent
- nytt viktig oppfølgningsverktøy!

Pause - Samhandling med utstillere.

Helsestasjon
Infodoc Plenario journal

Timeboken
v/Infodoc

- Hva er nytt i 2009 og hva kommer i 2010
10.30 - 11.00

11.00 - 11.30

INFOBRUKS STYRE

Lørdag 13.02.10 INFOBRUK - KURS 2010

Inge Arve Birkeland
Allmennlege Bergen

Odd Lauvskard
Allmennlege Bergen

Marianne Vestheim Kversøy
Helsesekretær Bergen

Åse Haugen Larsen
Helsestasjon Flisa

Sveinung Gangstø
Allmennlege Os

Janecke Thesen
Allmennlege Osterøy

Systemvedlikehold timebok
Infodocs produktsjef Endre Dyrøy orienterer og svarer på Lokale tilpassninger
spørsmål
- for bedre timebøker!
Ventelisten
- bedre oversikt & mindre arbeid

Kaffe, Utsjekking - Samhandling med utstillere.

Parallellsesjoner: Fra bruker til bruker – praktiske tips m.m.
11.30 - 12.30

Plenario
journal

Klassisk Infodoc journal

Gjennomgang av prosess for en smidig
overgang fra Klassisk til Plenario.
Leger/
helsesekretærer/ - Infodoc og samarbeidspartnere gir råd
og svarer på spørsmål
helsestasjon

Fürst workshop
Integrert labløsning med epj
Fürst Forum : - Enkel rekvirering Interaktiv handlingsstøtte - Raskere svar Dialog - Pasient WEB

Plenum
12.40 - 13.20

Informasjon fra brukerstøtte
Informasjon om bruk av Kundesenter på web
Nyttige tips i hverdagen – basert på hyppig stilte spørsmål til brukerstøtten

Avslutning
13.20 - 13.30 Infodoc. Daglig leder Bjarte Ottesen

Khoa Duong
Allmennlege Askøy
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MEDLEMMER
I PRODUKTRÅDET
Leiar i infobruk er fast medlem +

Regin Hjertholm
Eidsvåg legekontor

Finn Skogstad
Stovner legesenter As
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Flere kan få
nyhetsbrev per e-post !
Infodoc har i høst startet utsending av nyhetsbrev per e-post. Etter hvert som de fleste
av våre kunder nå har tilknytning til Norsk Helsenett eller annen internettilgang, ser
vi at flere og flere ønsker å motta informasjon på denne måten. Samtidig åpner det
muligheten for hyppigere informasjon uten tidkrevende og omstendelig postgang.
I forrige utgave av Infomag oppfordret vi alle våre
kunder til å registrere sin e-postadresse via vårt
Kundesenter på web. Det ble samtidig lovet trekning
av tre iPod Touch blant de som registrerte seg før 1.
oktober.
Mange fulgte oppfordringen, og vi har trukket tre
vinnere. Disse er:
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Ronny Lindal fra Kolibri Medical Group
Nina Arntzen fra Sarpsborgveien legekontor
Ove Holmen fra Vadmyra legekontor
Vi gratulerer igjen de heldige vinnerne som har fått
sine premier tilsendt.

Support
og brukerundersøkelse
på web
Det er fortsatt en god del som ikke har
registrert seg på vårt Kundesenter. Vi tillater
oss derfor igjen å minne om andre fordeler
som ligger i dette. For eksempel vil man ha
bedre mulighet til å følge behandlingen av
kontorets supportsaker som er meldt inn
på denne måten.
Det er ellers både hyggelig og nyttig å være
i personlig kontakt med kundene for å høre
hvordan stemningen er og for å motta
tilbakemeldinger både på produkter og
tjenester. I en travel hverdag er det dessverre
ikke like lett å ta seg tid til slike samtaler.
Etter hvert vil derfor Infodoc også bruke
muligheten til å gjennomføre brukerundersøkelser ved å ta kontakt via e-post. På den
måten gis det større valgfrihet for når og
hvordan man vil gi sine tilbakemeldinger
til Infodoc.
Vi sender nok en gang oppfordringen om å
registrere seg på Kundesenteret. Håper alle
ser verdien av å kunne kommunisere med
Infodoc også på denne måten!
Gå inn på www.infodoc.no og registrer deg
via vår Supportweb.

www.infodoc.no/support

SUPPORT
Spørsmål & svar om PKI

1. Fast signatur
Hva står PKI for?
PKI står for ”Public Key Infrastructure”

Hva er det for noe?
PKI er flere ting, det handler om digital
signering av elektroniske dokumenter,
identifisering av avsender av en elektronisk
melding, verifisering av dataintegritet (=at
et dokument eller en melding ikke har blitt
manipulert) og sist men ikke minst ”ikkeavviselighet” dvs. at man ikke kan benekte
at man har signert. PKI kan og anvendes til
autentisering –f.eks pålogging fra hjemmekontor.

Hva kan jeg bruke PKI til?
[Fra Wikipedia] ”I Norge brukes PKI blant
annet til sikring av kommunikasjon i helsevesenet (eResept, elektronisk sykmelding).
PKI brukes her både til å knytte en melding
til ett spesifikt individ (signatur med personlig sertifikat utstedt til lege) og til å sikre
konfidensialitet (kryptering av forsendelse
med eksempelvis NAVs virksomhetssertifikat)”.
Per i dag kan du med PKI sende elektronisk
sykmelding og elektronisk oppgjør til
HELFO*.

Hva trenger jeg for å ta i bruk PKI?
I tillegg til ordinær kommunikasjonsprogramvare og NHN-tilknytning trenger
du et Virksomhetssertifikat (identifiserer den
organisasjon du hører til = legekontoret) og
et Smartkort (ditt personlige sertifikat som
identifiserer deg).

Hvordan får jeg ting på plass?
Sertifikatpakke kan bestilles fra Infodoc, vi
forhandler sertifikat for Buypass (offisiell
sertifikatutstiller godkjent av Post- og
teletilsynet). Pakken inneholder alt du trenger
(virksomhetssertifikat og smartkort m. leser)
og Infodoc personell hjelper deg å installere
løsningen på ditt anlegg. Bestillingsskjema og
priser kommer du på Infodocs hjemmeside:
www.infodoc.no.

Hvordan fornyer jeg
mine sertifikater?
Du vil få tilbud fra Infodoc om fornyelse av
ditt virksomhetssertifikat før det går ut. Ditt
smartkort må du bestille fornyelse av selv,
enten fra Infodoc eller direkte fra Buypass.

Trenger jeg PKI for å sende
edi-henvisninger til sykehus?
Det vil (etter hvert) kreves at man innehar
virksomhetssertifikat og har et ”Partnersertifikat” installert, men det kreves foreløpig
ikke Personlig sertifikat (smartkort) for å
sende edi-henvisning til sykehus.
Regionalt begynner nå helseregionene
med prøveordninger for mottak av ”ebXML
meldinger”. Dette betyr at helseforetaket
distribuerer et Partnersertifikat (åpent
sertifikat) som skal installeres på legekontoret.
Edi-henvisningen som lages på legekontoret
blir ved utsending kryptert med dette
sertifikatet, og blir da til en ebXML-melding
(en slags ekstra ”konvolutt” som skal sikre
at meldingen kommer frem til mottakeren i
samme form som den sendes). Installasjon
av et Partnersertifikat er helt ukomplisert
og gjøres av brukeren selv. Tidspunkt for
når ebXML-melding blir et krav for edihenvisninger avhenger av hvilken helseregion
du tilhører.

Jeg har ikke PKI, hva skjer med
mitt oppgjør etter 31. desember?
Etter 31. desember vil HELFO ha inn legeoppgjøret som elektronisk melding (LOM).
Plenariobrukere kan sende inn oppgjøret
elektronisk i dag, Klassisk Infodoc brukere
vil også kunne gjøre det før utgangen av året.
Innsending av elektronisk oppgjør krever
PKI, dvs. du må ha virksomhetssertifikat og
personlig sertifikat (smartkort) for å kunne
signere og sende ditt oppgjør elektronisk. For
at HELFO skal kunne motta ditt elektroniske
oppgjør må du i tillegg være tilkoblet Norsk
helsenett.

Hvordan ser jeg om
mine sertifikat er gyldige?
Både virksomhetssertifikat og smartkort har
en ”levetid” på 3 år. Infoedi vil vise dato for når
virksomhetssertifikatet går ut, i statusfeltet
lengst ned i startvindu. Plenario journal vil
varsle deg når du bruker smartkortet, før det
går ut på dato (utløpsdatoen står også trykket
på kortet)

For mer informasjon
om eventuelle overgangsordninger kan HELFO kontaktes.
*tjenester er avhengig av Norsk Helsenett.

For å slippe å bytte ‘Ansvarlig signatur’ for
notater man skriver på vegne av annen bruker
(f.eks en helsesekretær som skriver for en
lege), kan man benytte seg av funksjonen
’Fast signatur’. Med Fast signatur aktivert vil
notatet man skriver få doble signaturer, egen
signatur + signaturen til den bruker som er
ansvarlig for notatet. Ansvarlig signatur blir
stående som eier til notatet, og alle utskrifter
vil få navnet til eier. Fast signatur aktiveres fra
Brukerprofil i startpanelet. Velg fast signatur
fra nedtrekkslisten og Lagre endringen:

2. Treg fakturajournal?

Hvis du sliter med at fakturajournalen tar
lang tid å kjøre ut, er sannsynligvis årsaken
at datadisken på server er fragmentert. Løsningen på dette problem er å ”defragmentere
indeks” på harddisker på Server. Dette er vanlig
vedlikehold på Server som dere selve kjører.
På server, gjør slik:
1. Åpne ”My Computer”
2. Finn og høyreklikk på datadisken
3. Velg ’Properties’
4. Velg fane ’Tools’
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Her vil du finne
verktøyet for defragmentering:

Operasjonen er helt ufarlig og kan kjøres med
drift på anlegget.

3. Database vedlikehold

En forutsetning for at Plenario (og Klassisk
Infodoc) skal yte og fungere optimalt er at
SQL-databasen er vedlikeholdt og fungerer
optimalt. En enkel måte å holde databasen
din i form er å sette opp en automatisert
vedlikeholdstjeneste (Maintenanceplan) for
din database. Et slikt vedlikehold vil typisk
kjøre hver natt og se til at din database er
frisk, konsistent og arbeider optimalt. En
vedlikeholdsplan kan også automatisk lage
en backupfil av din database, som så kan lagres
på en tape (sammen med vanlig backup) eller
annet media. Hjelp til oppsett av database
vedlikeholdstjeneste på ditt kontor kan
bestilles fra Infodoc.

Tips
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2.
Verdiøkning i praksis
– samspill mellom telefon og journal
- At tid er penger, er en kjent sak for de fleste, sier daglige leder i Ventera, Svein-Morten Tveit.
-Ved å investere i gode, tidsbesparende verktøy, vil man i løpet av kort tid se gevinster, fortsetter han.

Tveit og hans firma Ventera har i en årrekke levert telefonsentraler til legekontorer over det ganske land. De er
dermed godt kjent med den høye telefonaktiviteten de fleste
legekontor opplever. Da Plenario journal kom på markedet,
så han raskt muligheten for å integrere sine produkter
med dette andre viktige verktøyet som brukes på legekontorene.
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Helsesekretær Liisa Hämälläinen,
daglig leder Svein-Morten Tveit fra
Ventera og lege Brynjar Reberg i
resepsjonen på Klemetsrud legesenter.

Nå er dette blitt en realitet, og i resepsjonen på Klemetsrud
legesenter i Oslo er løsningen i daglig drift. Når pasienten
ringer til legekontoret, vil integrasjonen med Avaya telefonsentral og Plenario gjøre at telefonnummeret gjenkjennes.
Pasientens journal blir så automatisk hentet frem uten
tidkrevende spørsmål og mange tastetrykk.
- Dette virker i praksis og er en fin funksjonalitet for oss,
sier Liisa Hämäläinen som arbeider som helsesekretær
ved legesenteret.
-Både vi og Infodoc registrerer stor interesse for dette
konseptet, forteller Tveit. Utover vinteren vil derfor mange
av våre felles kunder ta løsningen i bruk. – Men vi klarer enda
å levere til flere, sier han, og håper mange er interessert i
å ta en titt på dette i praksis når det vises på Infobruks
årsmøte i februar.

Intervju med overlege Arild Holdø på rusklinikken Sigma Nord
1. Hvordan er din oppfatning
av Plenario journal ?

Arild Holdø

Jeg har brukt Infodoc siden -85 og fulgt
med utviklingen over alle år. Overgangen til Plenario på legekontoret
var etterlengtet. Mine erfaringer med
Plenario på allmennlegekontoret skiller
seg vel ikke så meget fra alle de øvrige
kollegaer. I tillegg har jeg de siste 12
årene vært lege tilknyttet Sigma Nord,
en klinikk for rusmiddelavhengige.
Klinikken har vokst og vi har pr dags
dato over 70 pasienter og over 40
ansatte. Behovet for elektronisk journal
var overmoden, men det var ingen EDB
løsning som var spesifikt tilrettelagt for
klinikker av vår type. Jeg tok kontakt
med Infodoc’s dyktige stab – og i løpet
av noen utredningssamtaler hadde

vi på plass en tilpasset versjon som
dekker over 90% av vårt behov. Vi har
etter hvert utnyttet de muligheter
systemet gir – og har nå etter ett års
drift stort sett all registrering, ventelister, pasienthåntering, journalføring,
henvisninger, epikriser og stort sett all
annen dokumentasjonshåntering inne
i Plenario. Alle dokumenter scannes
og arkiveres fortløpende i permer
som havner dypt i kjelleren. Så vi har
kommet langt på vei til å bli en
”papirløs” bedrift. Vi har nettopp hatt
tilsynsbesøk av helsetilsynet – kun
positive merknader. Journalforeskriftene ble grundig terpet.
Det har vært en utfordring å få de
øvrige yrkesgrupper til å ta Plenario i
bruk – men samtlige er etter hvert svært
begeistret. Det eneste som gjenstår

å få på plass er NPR Rusdata – dette
arbeider Infodoc med – og forsinkelsen
skyldes ikke Infodoc i hovedsak men
premissleverandøren. Pasientene
våre er spredt på flere avdelinger og
flere hus – og ved elegant tilpassing
av ”Timeboken” har vi en oversiktlig
og grei administrasjon av ledige og
opptatte senger og rom. Det ble mye
godord – men det er vel fortjent.

2. Hvilke tips ønsker du å gi til
andre ved overgangen til Plenario?
Det er litt avhengig om de har Infodoc
eller annet journalsystem fra før – eller
begynner på bar bakke. Egentlig er
systemet lett å lære – både legevikarer
og annet personell lærer seg det meste i
løpet av få dager. Vi har hatt best erfaring med å lære de primære funksjonene

INFODOC
SAMARBEIDSPARTNERE

Odin Kapital
– helsevesenets samarbeidspartner for fakturaadministrasjon
Utgangspunktet for vår virksomhet er at vi erfarer at helsesektoren i det daglige møter en
del utfordringer innenfor områdene fakturering – innfordring, sier Odin Kapitals Ulf Pedersen.

- Man blir beskattet av inntekter man ikke har fått innbetalt,
man har tidkrevende oppfølgingsarbeid av utestående krav
som igjen stjeler tid fra inntektsbringende arbeid. I tillegg
er det ofte mange små enkeltkrav og mange pasienter som
betaler sent eller ikke i det hele tatt.
Odin Kapital har tatt fatt i denne utfordringen.
- Med vårt konsept MediFakt kan vi tilby kostnadsfritt
innfordringssystem til helsevirksomheter som ønsker å
effektivisere administrasjonen, øke likviditeten og få balanse
mellom skattbar og faktisk inntekt, fortsetter Pedersen.

først – og så ta opplæringen etter
hvert som ferdighetene øker og
behovet for øvrige funksjoner
dukket opp.

3. Hvilke fordeler har Plenario for
faggruppen du representerer?
Som allmennlege har spørsmålet
vært besvart i tidligere intervjuer
med kollegaer. Sett ifra klinikkens
ståsted, har fordelene vært ikke
mindre enn formidable.
Tidligere skrev vi i Word og
arkiverte i pasientmapper etter
hvert til et system som ble
komplett uoversiktlig. Nå har vi
alt inne i Plenario – oversiktlig,
tilgjengelig, alle lover, forskrifter
og prosedyrer etterleves.

4. Dersom du kun får velge
to fordeler som er fremtredende,
hvilke er disse?
Det er mye som kunne nevnes
– men spesielt har jeg satt pris
på dokumenthånteringen ved
scanning. Vi har enkle scannere/
printere inne på hvert kontor – og
enhver mottaker av et dokument
er ansvarlig for scanning og arkivering. Unngår dobbeltarbeide og
sikrer tilgjengelighet.
Det andre jeg vil fremheve er nok
timebokens utrolige funksjonalitet
og tilpasningsmuligheter.
Til slutt vil jeg berømme
Infodocs medarbeidere, deres
imøte-kommenhet og evne til
problemløsning.
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Infodocs markedssjef
Arnstein Leivestad og
Odin Kapitals Ulf Pedersen
gleder seg over det nye
samarbeidet.

Prosessen for å komme i gang, beskriver Ulf Pedersen
slik:
“Når vi tegner en avtale med en virksomhet, begynner
vi med en gjennomgang av alle utestående fordringer
som er opparbeidet pr. dato. Videre aktiviserer vi denne
porteføljen for videre innfordring. Vi aktiviserer så
integrasjonen mellom journalsystemet og vår innfordringsløsning (MediFakt). Fakturaen skrives deretter
ut hos oss for forsendelse til pasient. Innbetalingene
fra pasientene vil så kunne leses direkte inn i journalsystemet. “
MediFakt
– verdiøkning til Plenario Virksomhetskonsept
Fra Infodocs side ser vi på samarbeidet med Odin
Kapital som et flott bidrag til at våre nye og eksisterende
kunder skal kunne oppleve Infodoc som mer enn
bare leverandør av et journalsystem, sier markedssjef
Arnstein Leivestad. - Ved å inkludere verdiøkende
tjenester som dette i vårt Plenario Virksomhetskonsept
håper vi å bidra til en enda mer effektiv hverdag for våre
kunder, legger han til. Dette vil Ulf Pedersen og Odin
Kapital også fortelle mer om på Infobruks årsmøte i
februar.

partner

Helsevirksomhetene får sine forsinkelsesrenter og innbetalinger fortløpende, samt jevnlig oversikt over utsendte
fakturaer og registrerte innbetalinger. Løsningen er i tillegg
integrert med Norsk Helse Nett og Infodoc Plenario journalsystem.
Bruken av MediFakt er kostnadsfri for deg som kunde i Odin
Kapital AS, dette inkluderer også installasjon og support.
Vi belaster dine pasienter med kroner 50,- pr utsendte
faktura, kroner 59,- pr utsendte purring samt eventuelle
inkassogebyrer. Du mottar hele ditt originale krav pluss
forsinkelsesrente ved krav som har gått til purring.
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2.
Faktura – administrasjon for helsevesenet
•
•
•
•
•
•
•

Partner i Norsk Helsenett
En verdiøkende tjeneste integrert med Plenario Journal
Kostnadsfri tjeneste for deg som kunde
All utprinting og forsendelse skjer hos Odin Kapital
Alle pasienthenvendelser vedr. faktura rettes til Odin Kapital
Alle innbetalinger fra pasient leses direkte inn i journalsystemet
All dokumentasjon opp mot regnskap ferdigstilles av Odin Kapital

For mer informasjon og tilbud på en løsning tilpasset din bedrifts behov, ta kontakt
med Ulf Pedersen
Tlf:
E-post:

93201610
ulf.pedersen@odinkapital.no

ADMINISTRATIV EFFEKTIVISERING

Vi ønsker alle våre kunder

en riktig God Jul og et Godt Nytt År
Hilsen alle oss i Infodoc AS

Infodoc AS
Besøksadresse:
Postadresse:

Dalhaugene 2 - 5152 Bønes
Postboks 43, Bønes - 5849 Bergen

Sentralbord: +47 5552 6300
Telefaks:
+47 5552 6329
Support:
+47 815 32 020

