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Infobruks
årsmøte
2010
– nok en suksess

Fornøyde brukere
i Oslo-området

Siste innspurt
for oppgradering til Plenario er i gang
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Kjære kunder av Infodoc!
Vi har lagt bak oss en hektisk vinter og sommeren står
for døren. Innføringen av elektronisk oppgjør for leger
fra det offentlige har medført en stor økning i bestillinger
av PKI-løsninger. Samtidig pågår det sertifikatoppdatering hos mange av dere. Dette har ført til stor pågang på
support- og konsulentapparatet fra oktober i fjor til dags
dato. Dessverre har dette medført en reduksjon i responstid
fra oss grunnet kapasitetmangel. Parallelt med dette pågår
det kontinuerlig mange oppgraderinger fra Klassisk Infodoc
til Infodoc Plenario. Klassisk Infodoc desupporteres 31. mars
neste år, noe som vil gi en ny vår med alle kunder på ett
produkt – Infodoc Plenario!
Jeg må bare erkjenne og beklage at supporten vår ikke har vært
tilfredsstillende i det siste. Vi har nå gjort flere permanente
tiltak for å sikre god support fremover. Vi har foretatt en
endring i strategien vår hvor vi skal bli best på kundeservice
og forankret dette i hele Infodoc. Det vil ta noe tid før vi er i
mål, men jeg håper dere vil merke forbedringer allerede før
sommeren. Vi har etablert et tverrfaglig kundeserviceteam
med kompetanse på faglig support, teknisk support og test-/
utviklingsressurser. Det nyetablerte kundeserviceteamet vil til
enhver tid minimum bestå av seks personer og i perioder vil
bemanningen økes etter behov. Vi skal inn på en normalsituasjon hvor dere vil oppleve god respons på både henvendelser
på kundeweb, e-post og telefon.
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Videre har vi utvidet vår konsulentstab med fem dedikerte
konsulenter gjennom vår viktigste samarbeidspartner, Norsk
Data Senter. Norsk Data Senter utvider hele tiden sitt dedikerte
Infodoc-konsulentteam - noe som vil bedre tilgjengeligheten
i hele landet. Konsulentene dere treffer fra Norsk Data Senter
er Infodocrepresentanter som er kurset og sertifisert av oss.
I løpet av høsten vil vi lansere en stor nyhet - Infodoc Total.
I lang tid har vi jobbet sammen med Norsk Data Senter for å
etablere og kvalitetssikre en spisset driftstjenste som passer
dere. Konseptet er pilotert og klart og vil bli lansert over sommeren. Vi vil da tilby driftstjenester med fjerndrift av servere.
Med dette vil vi kunne ta fullt ansvar for drift, oppdateringer
og support av deres servere.
Infodoc har satt kunden i fokus, noe dere vil merke i tiden
som kommer.
Da vil jeg til slutt benytte anledningen til å ønske alle våre
kunder en riktig fin sommer.

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, Alexander Gundersen,
Rikard Mauritzon, Mari-Anne Frantzen
Layout/trykk: Cox - www.cox.no

Fullt hus på Helsedirektoratets orienteringsmøte på Solstrand Fjordhotell i Os
kommune januar 2010.

eResept går nå i pilot!
I slutten av januar var Helsedirektoratets eResept-prosjekt samlet
til arbeidsmøte på Os. Det ble samtidig gitt grundig og god informasjon
til alle aktører som blir involvert
når elektronisk reseptflyt skal settes
i drift. Alle medarbeidere fra både
apotek, bandasjist og legekontor fikk
sett hvordan hele reseptflyten blir
fra utsteder til utleverer. Et nyttig
møte der mange spørsmål ble stilt
og besvart.
eResept-prosjektet har nå gått over i
en ny fase. Etter flere år med utvikling
og testing, justering av detaljer og ny
testing har løsningene endelig fått en
form som gjør at det kan forsvares å
sette elektroniske resepter ut i livet.
eReseptpiloten startet med stor suksess 4. mai på Os Allmennpraksis i Os
kommune ved Bergen – et Infodoc-

kontor som ved å ta rollen som første
pilot tar et stort ansvar for å bringe
norsk helsevesens medikasjonshåndtering over i en ny fase. Allerede
første uken ble det forskrevet flere
hundre resepter som er hentet ut
av pasienter på apoteket. De første
tilbakemeldingene fra legene er at
hverdagen er ”som før”, noe som
viser at vi har nådd målet med å
lage en fullintegrert og brukervennlig
elektronisk reseptmodul.

SISTE NYTT

Produktsjefens Hjørne
Infodocs produktsjef, Endre
Dyrøy, ble plukket ut i et
Ekspertpanel som var bedt
om å gi svar på tre spørsmål i
Mediekompaniets innstikksavis
i Dagens Næringsliv.

man for mange prosjekter som realiseres med
unødvendig lav hastighet. En koordinering fra
myndighetenes side er nødvendig.

3. Hvis du skulle gitt råd til norske politikere
om forbedringer i den norske helsesektoren,
hva ville det vært?

2. Hvordan kan man bruke ny teknologi for
å effektivisere helsesektoren?

Ha pasienten, og pasientens opplevelse
av hele behandlingsløpet i fokus ved alle
beslutninger.

1. Hva mener du er de største
utfordringene som den norske helsesektoren
står ovenfor?

Aller viktigst er at løsninger må ta utgangspunkt i behandlerens og pasientens behov,
og ikke være teknologidrevet. Helsesektoren
kan heller ikke benytte all kommunikasjonsteknologi andre bransjer/sektorer har
tilgjengelig, blant annet grunnet krav til
personvern og sikkerhet.

Den største utfordringen helsesektoren har er
å sette pasienten i fokus. En viktig oppgave her
er å sørge for at alle ledd i behandlingskjeden,
fra fastlegen, til sykehuset, har informasjon fra
tidligere ledd tilgjengelig. En forbedring her vil
både bedre pasientopplevelsen, kvaliteten på
behandlingen, og helseøkonomien.
Samhandlingsreformen har grepet fatt i dette,
men dessverre er myndighetenes ambisjonsnivå høyere enn tilførte midler. Derfor starter

Elin-k prosjektet som de fleste epj-systemer
støtter gir leger muligheten for e-kommunikasjon med kommunens øvrige helsetilbud
på tvers av fagdisipliner. Våren 2010 vil eResept
starte opp i Os utenfor Bergen. Prosjektet gir
blant annet pasienten oversikt over egne
elektroniske resepter.

Primærhelsetjenesten er underrepresentert i
offentlige utredninger. Pasientforløpet starter
og slutter i de fleste tilfeller hos fastlegen og
fokus for samhandlingsreformer bør være
fra primærhelsetjenesten opp mot spesialisthelsetjenesten og ikke motsatt. Dette vil ivareta
den verdien og kunnskapen som produseres
i møte mellom fastlege og pasient.
It-prosjekter innen helsevesenet må inkludere
en plan for utbredelse av løsningen.
Teksten ble brukt i en artikkel i Medieplanets
innlegg i Dagens Næringsliv i mars 2010.

3

Vi tar supportsituasjonen på alvor
Dette året var det ikke så mange “Klassisk-Infodocere” i salen. Noe som naturlig nok
henger sammen med at vi nå har ca 70 % av kundene våre over på ny produktplattform.
Det betyr at vi har kunnet sette en sluttdato for videre vedlikehold av Klassisk Infodoc.
Sluttspurten for å få oppgradert den siste delen av våre kunder er derfor startet. Vi har ca.
150 eksisterende kontor som skal oppgraderes. En ressurskrevende aktivitet som krever
god planlegging og oppfølging. Med gode og gjennomprøvde oppgraderingsrutiner
er vi likevel ikke redde for å sette full fart for å komme i mål med ett produkt innen 1.
april 2011! Alle våre gjenværende Klassisk Infodoc-kunder har fått - eller får nå tilbud
om oppgradering på fastsatt tidspunkt. Kabalen går opp ved at flere av kontorene i
geografisk nærhet kan ha felles opplæring og at oppgradering skjer i tilknytning til dette.
Entusiasmen hos både kunder og hos egne konsulenter har så langt vist seg stor.
Vi skal likevel ikke legge skjul på at vi de siste månedene også har fått en del misfornøyde
tilbakemeldinger på hvordan vi har håndtert saksbehandlingen vår. Den nye forskriften
for innsending av elektroniske legeoppgjør i kombinasjon med innføring av en del andre
nye rutiner ble mer krevende enn forventet både for våre kunder og for oss. Saksmengden
ble for stor til at vi klarte å overholde våre målsetninger om saksbehandlingstid. En
beklagelig situasjon som har medført at vi har strukket enkeltes tålmodighet svært langt
og som fortjent nok har gitt oss noe negativ omtale. Situasjonen ble imidlertid tatt fatt i
og flere ressurser er engasjert. Blant annet har vi knyttet til oss flere tekniske konsulenter.
Disse hjelper oss særlig med håndtering av nye elektroniske rutiner (PKI-rutiner) og
oppgradering fra Klassisk til Plenario. Det gleder oss derfor å se at dette virker. Før
sommeren har vi derfor som målsetning ikke bare å ha det beste produktet i markedet,
men også levere den beste supporten til våre kunder!
Mari-Anne Frantzen
Kundeansvarlig

Noen av konsulentene som
skal sørge for oppgradering
av alle Klassisk-kunder
F.v. Vidar Gjertsen, Britt
Haukedal, Øystein Wilthil
og Rikard Mauritzon

Nyheter

Takk for sist til alle som deltok på Infobruks årsmøte på Lillestrøm i februar! De mange
gode tilbakemeldingene vi fikk på Plenarioproduktene gleder oss. Men like glade er vi for
de mange gode innspill vi fikk til videre veivalg i produkt- og tjenesteutviklingen.
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Kommunal
helsetjeneste i
et driftsperspektiv
10-11. mars var vi på Rica Maritim hotell i Haugesund
ved IT-Forum for IT-personell i kommuner og fylkeskommuner i Hordaland og Rogaland. Her fikk vi muligheten
til å treffe driftspersonell for en rekke av våre innstallasjoner, samt stifte bekjentskap med potensielle nye
aktører. Deltakernes kompetanse og engasjement var
imponerende.
Det er samtidig betryggende å registrere utviklingen de
senere årene knyttet til IKT-strategier og gjennomføring
av ulike standardiseringstiltak. Vi fikk gjennom samtaler
bekreftet hvorfor Plenario journal er et foretrukket journalsystem innenfor kommunehelse-tjenesten. Årsaken
er ifølge deltakerne enkel; Plenario journal gir gevinster
gjennom komplett løsning for målgruppen og at vi satser
på offentlige standarder.
Teknologisk plattform som Plenario bygger på sikrer høy
driftsstabilitet. Dette kombinert med enkle driftsrutiner
gir store besparelser for drift av løsningen.
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Vi ser allerede frem til neste års arrangement!

Praksismøte
i Kristiansand
18. februar var vi sammen med leverandør av Avaya
telefoniløsning invitert til Kristiansand for å vise vår integrerte telefoniløsning for en rekke legekontor i regionen.
På møtet var flere av våre brukere representert, disse var
godt orientert om løsningen. Etter tilbakemeldingene i
etterkant av møtet er det også klart at Infodoc Plenario
er et alternativ for de som benytter andre systemer.
Tilbakemeldinger vi fikk var at Infodoc virker å være langt
fremme i utviklingen av verktøy for å gjøre hverdagen
enklere for personell ved legekontoret.

SAMARBEID SOM SIKRER DEG MARKEDETS
MEST KOMPLETTE LØSNING

2.5

	
  

Elektronisk samhandling
med pleie- og omsorgstjenesten
Elin-k prosjektet som har omhandlet løsninger for elektronisk informasjonsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunene, fastleger og
sykehus avsluttes etter planen 1. juni i år. Da skal konseptet være klart for å
tas i bruk i markedet.
Løsningen er en helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk
informasjonsutveksling mellom fastlege og pleie- og omsorgstjenesten i
kommunene. Målsettingen er å skape bedre samhandling i helsetjenesten,
effektivisere og kvalitetssikre informasjonsoverføring og kommunikasjon og
frigi mer tid til direkte arbeid med pasientene.
Enda en gang er Infodoc først ute med løsninger for elektronisk samhandling.
Infodoc har løsningen klar, og etter interessen å dømme er dette en etterlengtet
mulighet som våre kunder ønsker å benytte seg av. Mer informasjon vil bli
gitt i forkant av lansering.

AKTUELT

Infobruks årsmøte 2010
- Arena for samhandling og kontakt
Årets Infobruk-møte foregikk i vakker februarsol – denne gangen i Arena Lillestrøms flotte
konferanselokaler.
Ca. 150 tilhørere fikk på konferansens første dag
innblikk i en lett blanding av informasjon fra
offentlige instanser og i emner som var mer
konkrete i forhold til bruk av Infodoc Plenario.
Konferansen ble åpnet av Helsedirektoratets
Asbjørn Seim som orienterte om den pågående
nasjonale Samhandlingsreformen. Sissel
Skarsgård fra Norsk Sykepleierforbund fortalte
tilhørerne om status for pågående prosjekt for
elektronisk meldingsutveksling mellom fastleger og
kommunehelsetjeneste. Videre orienterte Statens
Legemiddelverk om nye muligheter i forbindelse
med innføring av elektroniske resepter. Samtlige av disse samhandlingstemaene syntes å
engasjere Infodocs kunder som med dette fikk
gitt klar beskjed om hvilke prioriteringer de synes
helsemyndighetene må gjøre fremover. Videre
ble det gitt informasjon om Normen – den nye
planen for informasjonssikkerhet – og hvordan
dette berører de mange praksiser. Et tema som for
mange var både ukjent og kanskje litt skremmende.
Datatilsynet var på podiet og informerte om konseptet ”Pokerfjes” som omhandler praksisers plikt
i forhold til internkontroll. Infobruks egen Khoa
Duong er en fastlege som brenner for effektivisering av hverdagen ved å ta i bruk Plenarios mange
muligheter og annen tilgjengelig teknologi. Han
fikk derfor god respons sine innlegg; blant annet
om redigering av skjema og om oppsett av Norsk
helsenett for hjemmekontor.
Infodoc var så heldige å få anledning til å vise litt av
systemets integrasjonsmuligheter. Denne gangen
med Odin Kapital som tilbyr faktureringstjenester
ved hjelp av data som overføres direkte frem og
tilbake til Plenario Økonomi. Også integrasjon
av Avaya telefonsentral ble demonstrert. Infodocs
samarbeidspartner Norsk Data Senter presenterte seg i tillegg som en aktør med stor vekt på

sikkerhet og miljø. Som alltid var det stor interesse
rundt Infodocs gjennomgang av Plenarios nye
muligheter og planer videre. Gjenværende
Klassisk-kunder fikk innføring i planlegging og
prosess for oppgradering; noe som også høstet
gode tilbakemeldinger.
Årets festmiddag ble som vanlig både en livlig og
smakfull opplevelse med høy latterfaktor.
Denne unike arenaen for møte mellom kunder,
leverandører og myndigheter er noe vi i Infodoc
setter stor pris på å få være en del av. Stå på videre
Infobruk!
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INFOBRUKS HJØRNE

Takk til alle som deltok på Infobruk sitt
kurs og årsmøte 2010 på Lillestrøm.
Neste år vert det Infobruk samling i Bergen og då er de alle og fleire
til velkomne til ny samling med aktuelle foredrag, sosialt samvær
og oppdatert epj-info. Stor takk til alle stand-deltakarar. Dei har alle
bidratt med å gje oss brukarar interessant informasjon og naudsynt
finansieringsbidrag til årsmøtet.
Generalforsamlinga vedtok i år nokre tillegg under formål i eksisterande
vedtekter. Tillegga er at infobruk skal arbeide for at:
1. Overordna epj-oppgåver får ein felles nasjonal standard.
2. Overordna epj-oppgåver blir finansiert av rekvirerande
instans.
Samla vedtekter ligg på web-siden våre www.infobruk.no under nyttig
å vite: Om Infobruk.
Styre vart valgt og konstituerte seg 12.02.2010 :
Inge Arve Birkeland held fram som leder.
Odd Lavuskard held fram som kasserer og
Marianne V. Kversøy som skriver.

INFOBRUKS STYRE

Tekst Inge Arve Birkeland

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

Styremedlemmer: Sveinung Gangstø, Åse Haugen Larsen.
Vararep: Khoa Duong og Janecke Thesen
Vi ynskjer at alle som brukar Infodoc programvare er aktivt med og
gjev innspel om ynskjer og problem som dukkar opp, brenn for eller
strevar med. Bli aktiv i bruk av Infobruk, så vil du stadig lære meir om
korleis du utnyttar epj-verktøyet du har.
Styret i Infobruk

Khoa Duong
Allmennlege Askøy

WEB-INFO
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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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Nytt kundeserviceteam!
I disse dager arbeider vi med å bygge opp en helt ny funksjon for å forbedre
tilgjengligheten og effektiviteten på vår kundesupport. Team kundeservice er en
tverrfaglig gruppe som kan håndtere alle typer spørsmål uten tidskrevende ”spørrerunder”. I det nyopprettede teamet er veien kort mellom ulike spesialområder; fra
bred erfaring av programbruk til teknisk spisskompetanse. Med Team kundeservice
har vi som mål både høy tilgjengelighet og effektiv saksbehandling, slik at du som
kunde skal merke en reell forbedring av Infodoc kundeservice.
Parallelt med dette arbeid innfører vi også nytt køsystem på supporttelefonen og
dobler bemanningen for å virkelig få ned ventetiden på supporttelefonen.
Med disse tiltak ønsker vi å sende et sterkt signal om at god kundeservice er i fullt
fokus. Dette på tross av vår andre personell-krevende oppgave: bredding av Infodoc
Plenario i det ganske land.
Vi regner med å ha både Team kundeservice og nytt telefonsystem fullt operativt
fra 1. juni.

NYHET!
Brukerveiledning
via animasjoner

Det gleder oss å fortelle at vi nå innfører
bruk av animasjoner – eller små filmsnutter
– som brukerveiledning i tillegg til skriftlige
veiledninger. Dette kommer etter sterk
oppfordring fra flere av våre kunder.
Infodocs produksjonsavdeling ved Ronald
Jensen har en tid arbeidet med dette. Han
har nå klart det første settet med små
animasjoner som gir svar på flere av de
hyppigst stilte spørsmålene til vår supporttjeneste.
Vi håper dette vil oppleves nyttig og mottar
gjerne tilbakemeldinger fra dere etter hvert.
Mange nye brukerveiledninger finner dere
ved å logge inn på vårt Kundesenter på web
www.infodoc.no/support

www.infodoc.no/support

SUPPORT
Spørsmål & svar om PKI

Hvordan får jeg PKI 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 med
leser) og Infodoc personell hjelper deg å
installere løsningen på ditt anlegg. Bestillingsskjema og priser finner du på Infodocs
hjemmeside: www.infodoc.no .

Hvorfor tar det sånn tid
å få PKI opp å kjøre?
På grunn av massiv pågang av nybestillinger, samtidig som mange eksisterende PKI-brukere er nødt til å fornye
sertifikatene sine, har vi en backlogg på
leveranse av PKI-tjenester. Vi beklager dette,
og har engasjert samarbeidspartner for å
øke vår leveransekapasitet.

Hvordan lager og sender jeg
en elektronisk sykmelding?
Forutsatt at komplett PKI-løsning er på plass,
fylles sykmeldingsbildet ut på vanlig måte.
Når man er ferdig trykker man på linken
’Skriv ut/send’. Hvis ”EDI-boksen” er krysset
av* vises dialogboksen PIN-kode. Angi PINkode og trykk ’OK’ - EDI-sykmeldingen er
nå laget og vil bli sendt til NAV neste gang
deres kommunikasjonsprogram kjører.
*boksen vil være automatisk avkrysset hvis
innstilling ”UsePKISmartcard” i Brukerprofil
settes til ’True’
For Klassisk Infodoc:
Forutsatt at komplett PKI-løsning er på
plass, sendes elektronisk sykmelding på
følgende måte. Vanlig sykmeldingsrutine
kjøres (F9/1/2). I bilde 2 velges ’OK’
istedenfor ’UTSKRIFT’. Fra nivåmeny 11
(vises automatisk) velges: E Til EDI
Tast inn personlig PIN-kode og trykk ’OK’ EDI-sykmeldingen er nå laget og vil bli sendt
til NAV neste gang deres kommunikasjonsprogram kjører.

Hvordan lager jeg og sender
elektronisk oppgjør (LOM)?

Hva betyr rødt kryss på min
oppgjørsmelding?

Forutsetter at komplett PKI-løsning er på
plass. LOM-funksjonen må først aktiveres
for din signatur. Dette gjøres slik: klikk på
linken Brukerprofil øverst i startpanelet,
velg fanen Innstillinger. Finn innstillingen
ElektroniskLegeOppgjor og velg verdien
’True’.

Generelt betyr dette symbolet “Sendt,
feilmelding mottatt”. For oppgjørsmelding
betyr det at oppgjøret er behandlet hos
HELFO, og en eller flere regninger blitt avvist.
Avsender skal da motta e-post fra Helfo
innefor et par dager, med beskjed om hvilke
regninger som er avvist og hvorfor.

Elektronisk legeoppgjør kjøres i økonomimodulen på samme måte som vanlig
trygdeoppgjør (Rapporter/Trygdeoppgjør), men du blir bedt om å taste inn
PIN-koden
for smartkortsertifikatet ditt. Har du både
vanlig oppgjør og legevaktsoppgjør, må du
taste koden to ganger. Oppgjørsmeldingen
blir automatisk lagt ut for sending, og det
vises ingen melding om dette med mindre
det har oppstått feil. (Meldingen LOM kan
eventuelt sees i aktivitetsloggen i meldingssentralen.)

Dette symbolet betyr ”Sendt, venter på
kvittering”. Normalt, for både sykmelding
og oppgjørsmelding, skal dette timeglasset erstattes av enten grønn hake eller rødt
kryss. Hvis dette ikke skjer i løpet av få dager
bør dere kontrollere at meldingsmottak
(Infoedi eller tilsvarende kommunikasjonsprogramvare)

For Klassisk Infodoc:
Forutsetter at komplett PKI-løsning er på
plass. For klassisk Infodoc aktiveres LOMfunksjonen for alle brukere samtidig, dette
gjøres slik: Velg A Andre oppgaver, 6 Systemvedlikehold, 1 Oppdatering programvare, G
Aktivere sending av elektronisk legeoppgjør
(LOM). Hvis det finnes brukere på
anlegget som ikke har PKI installert, eller
som av en eller annen årsak ikke skal
kjøre LOM, kan de velge Avbryt når de får
spørsmål om PIN-kode. Oppgjøret kjøres på
vanlig måte i økonomimodulen (Rapporter/
Trygdeoppgjør)

Dette symbolet betyr ”Sendt, OK-kvittering
mottatt”
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Et ”pause” symbol: i høyrepanelet er
normalt for alle UT-meldinger
Les mer om hva ulike symboler i Meldingssentralen betyr, i brukerhåndboken som
ligger med i programmet (åpnes med
å trykke F1 på tastaturet, når man står i
meldingssentralen)

Tips
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2.
God totalopplevelse
Fastlege og tidligere formann i Oslo legeforening, Christian Biermann, arbeider ved Smestad legesenter.
Legesenteret bruker nå Plenario journal. Dette ble gjort etter grundig vurdering der også andre systemer ble
vurdert. Vi har vært så heldige å få lov til å gjengi svarene vi har fått på våre spørsmål rundt erfaring med
oppgraderingen - Vi har vært trofaste Infodocbrukere fra 1991, om ikke alltid like lykkelige. Vi konverterte
til Plenario i mai 2009, forteller dr. Biermann.

På spørsmål om hvordan de opplevde forberedelse og
rådgivning i forkant, sier han følgende: - Det ble gjort en grei
systemsjekk og konverteringen var problemfri og generelt
godt planlagt. I ettertid er vi jo likevel glad vi ventet et par
år med dette.
- Opplæring og oppgradering opplevde vi som udelt positivt.
Det har åpnet seg mange nye muligheter, sier han.
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Vi har spurt om han har spesielle anbefalinger til andre som
planlegger oppgradering til Plenario journal. – Egentlig har vi
ingen spesielle anbefalinger. Det betyr nok en oppgradering
av maskinparken for enkelte, men det må man jo regne med
hvert 3. år likevel. Han legger likevel til: – Skulle jeg gi ett
råd er det å ta i bruk hurtigtaster og redusere musbruken
fra starten.
- De to mest fremtredende fordelene i Plenario synes jeg
er raskheten og de rike programmeringsmulighetene som
systemet har, sier Christian Biermann som avslutter med at
hans totalopplevelse er ”good customer satisfaction”.
Fastlege Christian Biermann ved Smestad legesenter

Besøk hos Huseby legesenter

Endelig full
windows

Helsesekretærene Lume Jakupi (t.v) og Nastaran Kafaei er veldig fornøyd med
overgangen til Plenario.

Huseby legesenter i Oslo har denne våren tatt
i bruk Plenario journal. Det hyggelige, men
travle legesenteret har fire fastleger og kan til
tider være en hektisk arbeidsplass både for
leger og hjelpepersonell. Legesenteret hadde
fartstid med Klassisk Infodoc fra 1996 og mye
satt i fingrene, men de forteller at overgangen
til Plenario har gått over all forventning. Da
vi besøkte senteret i slutten av april spurte vi
spesielt jentene i resepsjonen om hva de synes
om sin nye arbeidshverdag. Begge uttrykte at de
var udelt positive til å komme over på et nytt og
moderne grensesnitt.

INFODOC
KUNDEHISTORIER

Jessheimlegene
har valgt Infodoc Plenario!
Etter noen måneders samarbeid med Jessheimlegene har vi spurt lege og systemansvarlig
Rune Burkeland-Matre ved kontoret om han kan si litt om hvordan de har opplevd å bli Infodoc-brukere
etter flere år med bruk av system fra annen EPJ-leverandør. Følgende tekst er gjengitt uendret:
Jessheimlegene startet opp i desember 2005. Vi var tre
leger som gikk sammen. Lokalisert sentralt på Jessheim,
lett tilgjengelig med offentlig kommunikasjon, bil og i
gangavstand fra sentrum. I løpet av årene som har gått har
vi blitt fire leger noe som medførte en større utvidelse og
ombygging av lokalene i 2008. Vi er i disse dager i prosessen
av å få ansatt en femte kollega. Fra starten hadde vi Winmed
som EPJ. Våren 2009 ble vi spurt om å være fulldrifts pilot
for Winmed 3.
Etter åtte måneder som pilot så vi oss nødt til å vurdere alternative EPJ-løsninger da daglig drift hadde blitt lidende.
Etter nøye vurdering og testing av alternative leverandører
falt vi ned på Infodoc sin Plenario.
Vi oppfattet informasjon som svært saklig, konkret og med
gode argumenter. Videre var det et system som hadde svært
gode referanser og ikke minst stabilitet etter flere års drift.
Norskeid og stabil eierstruktur. Vi var også opptatt av at
brukere synes å ha stor innvirkning på produktet og videre
utvikling.

11

Planlegging før konvertering var veldig god og vi følte oss godt
ivaretatt. Første arbeidsdag etter nyttår satt hele kontoret

på skolebenken og fikk god og grundig opplæring i
Plenario. Opplæringen gikk over to dager og første dag
med drift var «lærerne» til stede slik at dagen med drift
og nytt system gikk veldig bra.
Vi har hatt ett oppfølgningsbesøk i etterkant av oppstart
hvor alle fikk mulighet til å få besvart spørsmål og få
hjelp. Svært positivt.

- Deilig å kunne bruke funksjonalitet som høyreklikking og andre
kjente tastekombinasjoner fra ordinære windowsprogrammer som
jeg ellers bruker, sier Nastaran Kafaei.– I en travel hverdag hender
det at jeg gjør litt feil, men nå etter at vi fikk Plenario er det så mye,
mye enklere å rette opp, fortsetter hun. - Jeg synes ikke det var noe
vanskelig å skifte fra den gamle til den nye løsningen.
Hennes helsesekretærkollega Lume Jakupi bekrefter Nastarans
utsagn. - Faktisk var jeg syk den dagen vi hadde kurs, så jeg har
kun fått innføring i bruk av programmet fra mine kollegaer. Det
har gått helt fint, og spesielt godt liker jeg den nye labløsningen,
sier hun. - Den er en drøm i forhold til det vi hadde før.

Vi er strålende fornøyd med det nye systemet. Det er
raskt, stabilt og enkelt å bruke. Det har svært enkle og
brukervennlige hurtigtaster slik at en kan jobbe stort
sett uten bruk av mus. Det korter betydelig ned på den
ergonomiske belastningen vi var vant med før.
Anbefalinger til andre som tenker på systembytte: Sett
av god tid, Infodoc krever flere dager med opplæring
noe som jeg også mener er helt nødvendig. Om mulig
så gjør konvertering ved årsskifte da det letter det
regnskapsmessige.

Kundehistorien er skrevet av: Rune Burkeland-Matre. Can.
med fra Semmelweis University of Medicin 2001. Turnus ved
Telemark sentralsykehus. Distrikt Vaksdal kommune. Siste år
ved DPS Kirkenes, ferdig spesialist allmennmedisin høst 2008.
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2.
Infodoc Infrastruktur
I samarbeid med Infodoc kan Norsk Data Senter tilby løsninger spesialtilpasset helsebransjen:
”Infodoc infrastruktur er en komplett IT løsning for helsevirksomheter som benytter Plenario virksomhetssystem.
Løsningen inneholder all nødvendig programvare og maskinvare, og Norsk Data Senter tar ansvar for installasjon av
løsningen. Vårt valg av infrastruktur ivaretar virksomhetskritiske prosesser og data nå og i fremtiden”.
Infodoc infrastruktur består av følgende:

Infodoc Serverløsning

Kraftig HP server, spesialtilpasset helsebransjen og Infodoc Plenario

Speiling av både systemdisker og datadisker (RAID)

HP CarePack. 3 års ”på stedet” garanti og support. Respons innen neste arbeidsdag

Integrert backupløsning, følger med 10 taper

Switch, kobler maskiner, server og printere i nettverk

UPS strøm backup
Arbeidsstasjoner spesialtilpasset legekontor

Kraftig, liten og stillegående maskin for kontorbruk

Leveres med paralellport for tilkobling av f. eks spirometri

Kan leveres med ergonomisk 19”, 22”, 24” skjerm, eller uten
Pereferiutstyr

HP LaserJet P2055dn. Enestående Plenario- skriver

HP ScanJet 5590c. Fargescanner som er OCR klar, skanner til epost og har inntil 2400ppt.

HP Color LaserJet CM2320nf Telefaks, kopi, skriver og skanner i en og samme maskin.

Dymo LabelWriter 450 Etikettskriver.
Installasjon og klargjøring av utstyr

Samtlige produkter får du profesjonelt og riktig installert av sertifiserte og erfarne konsulenter fra Norsk Data Senter AS.

Feile installasjoner gir ofte ustabile løsninger. Dette slipper du!

Kontakt Infodoc for et uforpliktende tilbud:
Sentralbord: +47 5552 6300
Firma e-post: post@infodoc.no

NYHET!
NÅ TILBYR NORSK DATA SENTER
DRIFTSTJENESTER FOR HELSEBRANSJEN

Vi ønsker alle våre kunder

en riktig god sommer!
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
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