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Kjære kunder av Infodoc!

Jeg håper dere har hatt en fin sommer og nå starter på høsten 
med fornyet energi. Vi i Infodoc har gjennom sommeren 
videreført vårt sterke fokus på kundeservice og support, og 
ser frem til å se ytterligere resultater av dette utover høsten. 
Organisatoriske endringer har gjort at vi har fått større 
kapasitet til å ivareta henvendelser fra kundene våre. Vi har 
gjennom vår samarbeidspartner, Norsk Data Senter, kurset og 
sertifisert et helt nytt konsulentteam som vil kunne supplere  
Infodocs konsulenter på en rekke områder. Vi gleder oss til å 
se en tydelig effekt av dette i månedene som kommer. Vi vet 
at det er viktig for dere å få rask respons fra oss og derfor vil 
vi jobbe kontinuerlig for å innfri deres forventninger. 

Videre fortsetter vi oppgraderingen for våre kunder fra Klassisk 
Infodoc til Infodoc Plenario. Denne prosessen har hittil vært 
svært vellykket og vi opprettholder datoen for desupportering 
av Klassisk Infodoc til 31.mars 2011. Når vi da har fått alle 
kunder over på ett produkt vil vi få enda større kapasitet til å 
ivareta ønsker fra dere.

Denne høsten skjer det mye spennende hos Infodoc. Vi 
har i løpet av våren og sommeren gjennomført en vellykket 
pilot på eResept på Os sør for Bergen, og er nå i gang med å 
videreføre erfaringene fra Os til to legekontor i Larvik. Infodoc 
er eneste EPJ-leverandør som får testet systemet for eResept 
før nasjonal bredding, og vi er stolte av resultatet så langt. I 
denne utgaven av Infomag kan dere lese intervju med to av 
pilotkontorene på Os. 

En av de andre store nyhetene fra Infodoc denne høsten er 
vår nye driftsløsning, Infodoc Total. Alle kunder som har 
maskinvare fra Infodoc, Infodoc Infrastruktur, vil få tilbud om 
fjerndrift av server til Infodoc.  På denne måten vil all drift 
av server, som oppdateringer i Plenario, kunne bli overlatt til 
et driftssenter. Konseptet er klart og interesserte kunder kan 
henvende seg til vår salgsavdeling. 

Til slutt vil jeg oppfordre alle våre kunder til å fortsette 
å gi oss tilbakemeldinger på produktene våre og på vår 
kundeservice. På denne måten kan vi raskere innfri deres 
ønsker og nå vårt mål om å være best på kundeservice.

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

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as
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Produktsjefens Hjørne
Aller først vil jeg minne alle på at windows 
hjelpetasten F1 alltid gir tilgang til oppdaterte 
hjelpefiler og brukermanualer. ☺

Av natur er helsearbeid et viktig fagområde som 
alltid er i endring og alltid prøver å forbedre seg 
selv. Vi som direkte eller indirekte jobber med 
å forbedre menneskers helse vil alltid tilstrebe 
å forbedre oss og gjøre en best mulig jobb. Det 
er så menneskenært og viktig det vi holder på 
med. De siste årene har det nasjonalt vært et 
stort fokus på elektronisk samhandling mellom 
fastleger, avtalespesialister, kommuner, sykehus 
og NAV/HELFO. Mange gode tanker har blitt 
tenkt, mange gode løsninger har blitt beskrevet 
og utviklet, men de gode løsningene har kanskje 
ikke kommet helt ut til alle sluttbrukerne. 

Jeg tror årene 2010 og 2011 vil gå inn i histo-
rien som årene da ting endelig skjedde innen 
elektronisk samhandling i Norge.  I 2010 ble 
legeoppgjørsmeldingen og elektronisk syk-
melding tatt i bruk av de fleste Infodocleger. 
Sammen med meldingene kom bredding av 
virksomhetssertifikater og personlige sertifikater.  
I 2010 ble pleie- og omsorgsmeldingene ferdig 
utviklet og bredding av disse er startet. Dette er 
gode løsninger som forenkler kommunikasjon 
mellom legekontor og kommunehelsetjenesten, 
og i løpet av neste år vil mange få gleden av å 
ta dem i bruk.  Andre forbedringer som vil bli 
breddet i løpet av 2011 er integrasjon mellom 
Plenario og NHN-adresseregister som forenkler 
oppsett av kommunikasjonspartnere. InfoEDI 6.0 
som kommer 1. oktober 2010 gjør det også svært 
enkelt, nesten helautomatisk, å starte opp kom-
munikasjon mellom to Infodoc legekontor.

I 2010 ble løsningen for elektroniske resepter 
utviklet og satt i pilotdrift. Når dette magasinet 

kommer ut vil Infodoc Plenario som eneste 
journalsystem ha elektroniske resepter i skarp 
drift både på Os og Larvik. Våre erfaringer er 
at leger, helsesekretærer og pasienter er svært 
fornøyde med løsningen som gir nye muligheter 
som virkestofforskriving og elektronisk søknad 
om refusjon på ikke-refusjonsbrettigede pre-
parater direkte fra journalsystemet. Legene og 
helsesekretærene melder også at Infodoc Plena-
rio sin eResept-løsning er arbeidsbesparende i 
hverdagen. Så takk til våre aktive brukere som har 
vært med og designet grensesnittet. Resultatet 
ble meget bra. I løpet av 2011 vil eResept bli 
breddet til mange Infodockontor rundt omkring 
i Norge. Dette må foreløpig være en sentral styrt 
prosess da man er avhengig av at lokale apotek 
og bandasjister også er oppdaterte og klare for 
eResept.

Den 1. oktober 2010 kommer vi ut med en ny 
Plenarioversjon.  De viktigste nyhetene i den 
er forbedret støtte og informativ hjelp ved 
innsendelse av elektronisk oppgjør. Vi har en 
fin oversiktlig tabell der man kan se hvilken 
periode man har sendt inn oppgjør for, og hvor 
mange regninger som eventuelt ble avvist. Rent 
teknisk sender vi fra 1. oktober inn elektronisk 
oppgjør via behandlerkravmeldingen og ikke 
via LOM-meldingen. Det endrer ikke hverdagen 
for våre leger, men gjør det mulig for at også 
jordmødre og andre kan sende inn oppgjøret 
elektronisk.
Vi har forenklet utskrift av konvolutter og etiketter, 
og har på plass et skikkelig Marevan-kort, slik at 
disse risikopasientene kan følges trygt og sikkert 
opp. Infodocs store fokus i 2010 har likevel vært å 
forbedre brukerstøtten, og i den forbindelse har vi 
lagt stor vekt på å rette små og store finurligheter 
som dere har meldt fra om til brukerstøtten vår. 
Vi håper dere vil legge merke til at summen av 

alle disse små korreksjonene har gjort Plenario 
enda raskere og mer brukervennlig. 

Fokus frem mot nyttår, og tidlig neste år vil være 
ny og forenklet kommunikasjon med Sysvak. Får 
vi Folkehelseinstituttet og lovverket med oss, 
håper vi på å få til at også leger med vaksinasjons-
modul kan sende inn vaksiner til Sysvakregisteret 
og hente ut pasienters vaksinasjonsstatus. Vi 
jobber også med å få på plass bedre integrert sms- 
funksjonalitet for å forenkle kommunikasjon 
mellom dere og deres pasienter.  
Til slutt vil jeg igjen takke alle engasjerte brukere, 
Infobruk og produktrådet, mine dyktige kollegaer 
og alle som sender inn supportforespørsler og 
tips om finurligheter via web. Vi jobber alle hardt 
for å stadig forbedre fagområdet helsearbeid, 
og for at Infodoc Plenario skal fortsette å være 
det beste journalsystemet for tilbydere av 
helsetjenester i Norge. 

Med vennlig hilsen
Produktsjef
Endre Dyrøy

Kundeteamet 
viser resultater

Etter en litt tung vår med for mange supportsaker som ikke ble håndtert 
i tide, var det godt å starte opp etter ferie med følelsen av bedre kontroll. 
Vårt nye kundeteam der kundebehandlere jobber intensivt og systematisk 
sammen med programutviklere har gitt gode resultater. 

Vi har også fordoblet kapasiteten på telefon for bedre tilgjengelighet. Målbart 
raskere svar og enklere tilgjengelig kompetanse når problemstillinger 
oppstår. Det gleder meg derfor når jeg får tilbakemelding om at dette også 
er noe dere som kunder har merket. Så langt har vi tro på å videreføre 
denne arbeidsformen. Men vi jobber alltid for å bli bedre og fortsetter 
med videreutvikling og kompetanseheving som kan gi ytterligere uttelling 
på kundeservicen. 

Høststormen er nå i gang! 
Blant annet har sommeren vært brukt til å sertifisere flere konsulenter. 
Vår samarbeidspartner Norsk Data Senter hjelper oss med dette. Flere 
ressurser hjelper oss til fortgang i prosessen med å få alle i gang med Plenario 
journal innen 2. kvartal neste år. Høststormen er i gang! Fra august har 
et 30-talls kontorer tatt skrittet over i Plenario-verdenen. Noen har kvidd 
seg, mens andre har gledet seg. Jeg bruker å si at motivasjon for forandring 
alltid er positivt, men har samtidig stor respekt for ønsket om minst mulig 
forstyrrelse av daglig drift. Mye er nytt, men tilbakemeldingene viser at 
oppgraderingskonseptet vårt er godt gjennomarbeidet og med fokus på 
mestring av basale oppgaver.

Ønske om å kunne mer   
Ganske mange Plenario-kunder har etter hvert brukt systemet i flere 
år og de basale kunnskapene sitter spikret. I samtaler og møter med 
kunder får jeg derfor stadig oftere spørsmål om muligheten for å lære 
mer for å kunne utnytte systemet enda bedre. Videreopplæring er et 
område vi innrømmer å ha forsømt i det siste. Når vi nå har fått flere 
ressurser tilgjengelig kan vi igjen tilby kurs utover den basale grunnop-
plæringen. Aktuelt kurstilbud skal dere alltid finne på vår hjemmeside under  
www.infodoc.no/Kurs

Fortsatt god høst!
Mari-Anne Frantzen
Kundeansvarlig
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Marte Oppedal Berge
tiltrådt stillingen som markedskon-
sulent i Infodoc. Marte er 28 år og 
var ferdig utdannet siviløkonom med 
mastergrad i markedsføring i 2008. 
Før Marte kom til Infodoc jobbet hun 
med business to business salg. Marte 
vil ha ansvar for markedsføringen av 
Infodoc og blant annet sørge for at 
kundene våre alltid er fullt oppdatert 
på produktene våre.

Nyansatte i infodoc

Ina Remme
er ansatt som administrasjonssekretær, 
og det er denne blide jenten du som 
oftest møter på når du ringer Infodocs 
sentralbord. Ina er 25 år og har variert 
erfaring innen film og tv, der i blant en 
bachelorgrad i film- og tvproduksjon 
fra Universitetet i Bergen.

Ine Finsrud
er ansatt som salgsrådgiver i Infodoc. Ine er 
40 år og har lang fartstid innen legemiddel-
bransjen. Gjennom mange år i MSD Norge 
AS og Novartis Norge AS har hun tilegnet 
seg god kjennskap til markedet vi jobber 
med, og erfaringen hun har opparbeidet 
seg gjør at Ine er flink til å se hvilket behov 
kundene våre har. Ine skal primært betjene 
Infodocs  kunder i østlandsregionen.
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Fredagen ble innledet med Stortingsrepresentant for 
Arbeiderpartiet, Are Helseths, synspunkt på forutsig-
barhet og rammebetingelser for helsenæringsdrift . Are 
Helseth er selv utdannet kirurg og kom sist fra direk-
tørstillingen i Fürst. Med denne bakgrunnen kunne 
han med spesialistenes perspektiv fortelle om sine 
visjoner og tanker om helsenæringsdrift i fremtiden. 
Helseths oppskrift for jevn vekst i helsetjenesten er å 
unngå brå endringer, men sikre “høveleg instabilitet” 
i driften. (Det sistnevnte uttrykket var i følge foredrag-
sholderen også viktig for å få et beinbrudd til å gro.) 
Helseth oppfordret PSL til å gjøre det tydelig overfor 
beslutningstakere hvilken jobb de gjør, for å sikre en 
smidig overgang til videre kommunikasjonsutveksling 
med sykehusene og kommunene.

Samhandlingsreformens innvirkning
Fra salen kom det spørsmål om hvilken innvirkning 
rammebetingelsene for Samhandlingsreformen vil 
ha for spesialistene uten at Helseth svarte direkte 
på dette. Dette ville ikke øyelege Vidar Gustavsen fra 
Kolbotn finne seg i og fulgte etter stortingsrepresen-
tanten etter at foredraget var over. Da måtte Helseth 
innrømme at det er en utfordring å få til en smertefri 
gjennomføring av Samhandlingsreformen, men at for 
spesialistene så vil det bare ha en liten innvirkning. I 
forhold til Meldingsløftet så svarer Helseth at dette er 
noe som skal oppleves som automatisk for legene og 
annet helsepersonell. Så da blir det opp til de private 
utviklingsselskapene å ordne dette..

Nordisk besøk
PSL hadde også invitert representanter fra våre 
naboland til å fortelle om deres organisering av 
helsenæringsdrift, henholdsvis praktiserende 
gynekolog og vice ordförande i Svenska Privatläkar-
föreningen, Ilona Barnard, og praktiserende gynekolog 
i Danmark, Hans-Henrik Wagner.  Mens den danske 
organiseringen er svært lik spesialistenes organisering i 
Norge, er hovedforskjellen fra Sverige at helsetjenesten 

der er gjennomregulert av staten. Ca 95 % av svenske 
spesialister er offentlig ansatt. Ilona Barnard uttrykte 
også bekymring for svensk spesialisthelsetjenestes 
fremtid da 52 % av gruppen vil nå pensjonsalder innen 
de neste fem årene.

Underholdende avslutning
Midt på dagen ble vi underholdt av et engasjerende 
foredrag om “håpløse pasienter og hjelpeløse hjelpere” 
ved dr.psychol. Gunnar Rosén. Et alvorlig og vanskelig 
tema ble humoristisk vinklet til noe positivt ved å få 
oss til å erkjenne at det hele ofte handler om å vise 
forståelse. 
Fredag kveld var det duket for fireretters festmid-
dag  med innslag fra sangkor og et stort antall talere. 
Stemningen var stor og klokken var passert midnatt 
da det ble tid for musikk og dans.
Lørdag morgen stilte sportye PSLere opp igjen til en dag 
med fagprat. Først fikk vi et innlegg ved dr (psykiater 
og økonom) John Berg om SINTEF rapportenes konk-
lusjon om  dagens produktivitet i avtalepraksisene.  
Dagen ble avsluttet med nok et foredrag fra dr.psychol 
Gunnar Rosén, denne gangen om kommunikasjon 
som verktøy for god behandling.
Infodoc var glad for å få ta del i feiringen av PSL, og 
for gode innspill og tilbakemeldinger fra våre brukere 
som deltok denne helgen. Infodocs store PSL-quiz ble 
vunnet av gynekolog Anne Hannås i Oslo som nå er 
glad innehaver av en splitter ny Ipod nano.

27.- 28.august 2010 var Infodoc 
tilstede under Praktiserende 

Speisialisters Landsforenings 
(PSL) feiring av 30-årsjubileum 

med årsmøte, høstkurs 
og jubileumsmiddag på Losby 

Gods på Lørenskog. Dagene 
på dette ærverdige, gamle 

hotellet kunne blant annet by 
på varierte foredrag med både 

politisk og faglig innhold. 

PSLs 30-årsjubileum!

– et samarbeid mellom infodoc og norsk data senter.

Infodoc Total er et nytt driftskonsept hvor Infodoc overtar driften av kundens server. 
Alle kunder med Infodoc Infrastruktur vil ha mulighet til fjerndrift av server, 
hvor Infodoc har ansvaret for all drift. 

Med Infodoc Total vil Infodoc ta ansvar for:

 Overvåking av helsetilstand på Server HW/SW (inkludert Server vedlikehold /SW)

 Oppdatering av all Infodoc programvare, inkludert FEST- og takstregister

 Overvåking av data backup

Infodoc 
Total

nyTT DRIFTSkOnSEPT

Ønsker du mer informasjon om Infodoc Total ber vi deg henvende deg 
til vår salgsavdeling på telefon 815 32 020 eller e-post post@infodoc.no

PSLs årsmøte ble i år avholdt på Losby Gods på Lørenskog

Dr Kjell Erik Langaker, som var med og utgjorde PSLs første styre 
i 1980, var selvsagt tilstede under PSLs 30-årsjubileum

Glade PSL’ere på kurs. Fra venstre: gynekolog og styrerepresentant 
Kathe Aase, Indremedisiner og styrerepresentant Karin Stang 
Volden og indremedisiner Jostein Asmervik

Dr.psychol. Gunnar Rosén holdt flere underholdende 
foredrag under arrangementet på Losby Gods
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Tekst Inge Arve Birkeland 

MEDLEMMER 
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Leiar i infobruk er fast medlem +
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Marianne Vestheim kversøy  
Helsesekretær Bergen  

Åse Haugen Larsen 
Helsestasjon Flisa

Inge Arve Birkeland  
Allmennlege Bergen

Odd Lauvskard  
Allmennlege Bergen

Sveinung Gangstø 
Allmennlege Os

Janecke Thesen 
Allmennlege Osterøy

khoa Duong 
Allmennlege Askøy

Regin Hjertholm
Eidsvåg legekontor

Finn Skogstad 
Stovner legesenter As

Helsedirektoratets store satsing på å fremskynde 
elektronisk meldingsformidling i helsesektoren, 
Meldingsløftet*), er delt opp i flere delprosjekt. 
Ett av disse konsentrerer seg om meldingsflyt 
i kommunehelsetjenesten.

Denne sektoren har hittil ligget litt bak fastleger 
og helseforetak når det gjelder elektronisk 
meldingsutveksling, men kommer nå for fullt. Vi 
erfarer at den jobben som er lagt ned i deltagelse 
i ELIN-k-prosjektet*) etter hvert kan se ut til å bli 
nyttig for flere enn de som har vært piloter.

I Stavanger 17.-18. juni i år ble det gjennomført 
en konferanse som belyste status og planer 
for Meldingsløftet i kommune-Norge. Et 
ti-talls kommuner er plukket ut som såkalte 
Samhandlingskommuner. Disse tar ansvaret 
for å dra lasset med den første utprøvingen av 
elektroniske meldinger mellom fastlege og pleie- 
og omsorgstjenesten i sine respektive områder. 
Flere av samhandlingskommunene redegjorde 
for sine planer, men vi erfarte at svært få var 
kommet skikkelig i gang. Det var også stort sprik 
i hvor langt detaljplanleggingen var kommet 
hos de forskjellige. Men samtlige uttrykte stor 
entusiasme – noe vi erfarer er helt nødvendig 
når nye løsninger skal tas i bruk.

Som eneste EPJ leverandør både til fastlege og 
helsestasjon var Infodoc til stede og redegjorde 
for status i forhold til produkter og planer. Vi 
kunne glede tilhørerne – og nå også våre lesere 
– med at Infodoc har klar løsning for elektroniske 
meldinger til bruk mellom fastlege og kommu-
nehelsetjenesten. De såkalte PLO-meldingene 
har vært utprøvd mellom Plenario og de tre mest 
utbredte pleie- og omsorgssystemene; CosDoc 
fra Acos, Profil fra Visma og Gerica fra Tieto. Og 
det virker!

Dersom noen av våre kunder er interessert i å 
komme i gang med ny måte å kommunisere med 
kommunehelsetjenesten, bør de først sjekke om 
kommunen de tilhører er en av samhandling-
skommunene. Alternativt kan vår salgsavdeling 
kontaktes på telefon 815 32020 for nærmere 
rådgivning. 

*) Du kan lese mer om prosjekt Meldingsløftet 
på www.helsedirektoratet.no og om ELIN-k på 
www.sykepleierforbundet.no  

Meldingsløft i kommunene

www.infobruk.no
Dersom du ikkje tidlegare har klikka deg innpå www.infobruk.no så gjer det! 

Her vil alle finna svært mykje matnyttig informasjon som gjer kvardagen meire enkel 
og effektiv. Er du medlem får du gratis tilgang til mange skjema og snarvegar. Og om du 
savnar noko informasjon her så send ditt ynskje eller idé til oss. (korleis du sender inn? 
Det finn du på web-sida) Det er eit av hovudmåla til brukarorganisasjonen vår, Infobruk, 
at me skal gje og få informasjon om best mogeleg bruk av journalsystemet. 

”Minimumskunnskap” for alle so nyttar Plenario er F1, F3, F9.

Hjelpetasten F1
Hjelp- Her finn ein det meste av informasjon om korleis programmet fungerer og 
skal brukast. Står du fast så trykk F1! Så kan du slå opp på kryss og tvers i manualen 
til programmet. Det meste står å lesa der.

F3 – søkefunksjonen i Plenario
Dette gjev rask visning av avsnitt med nøkkelbegrep, ord, tall eller bokstavar som du 
søkjer. I Plenario økonomi er det til stor hjelp dersom du ikkje er trygg på kva taksten 
heiter. Stå då i Plenario økonomi i takstfeltet og trykk F3. Så kan du søkje opp aktuell 
takst ved å skrive inn del av sjølve taksten eller kva den omhandlar.

F9 – nøkkeltasten til snarvegane
Sjølv har eg på vår installasjon lagt samtlege skjema, malar og snarvegar inn, slik at 
ein kun  treng F9 + stikkord så vert aktuelt skjema eller prosedyre automatisk opna 
opp eller fullført. 

Alt dette og mykje meir finn du detaljert forklart på våre websider.

For styret i Infobruk
Inge Arve Birkeland

Neste årsmøte vert i Bergen 11-12-februar 2011 
Stad: Clarion Bergen Airport Hotell

Sett av datoane alt no. kursprogrammet er enno ikkje heilt ferdig, men me kan 
lekke ut at det i samarbeid med Infodoc vert parallellsesjonar med GRATIS-kURS
for årsmøtedeltakarane tilpassa helsesekretær/helsestasjon og superbrukar. 

Det vert timekurs alt torsdag kveld (10.02.) og gjennom fredag 
og laurdag slik at flest mogeleg kan få delta.

Samhandlingsreform og epj(elektronisk pasientjournal)-løft kjem i fokus 
på kurset. Det vert opna opp for at brukarar av andre epj-system 
kan delta på kurset. Målet med det er å inspirera brukarane av andre epj-
system til å organisera seg. Saman kan vi så dra i lag overfor myndigheiter 
og epj-leverandørar. Eit av mange  felles epj-brukarmål er papirlaus god og 
sikker samhandling mellom ulike epj-system til beste for pasientane.

7

– Her er hovedprosjektleder i Elin-k, Sissel Skarsgaard, flankert av representanter fra to av samarbeidskommunene, Kristin Whitehouse fra Bergen kommune og Egil Rasmussen fra Stavanger kommune.
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Tipswww.infodoc.no/support

Hvis man ikke har helt oversikten på sql-
lisensen, så er det ikke helt rett frem å 
finne ut av dette. 

Men det er som oftest mulig å få frem 
informasjonen med å bruke kommando:
 osql -E -q”SELECT @@VERSION”  
Gjør slik:
1. På server: velg Windows Start / kjør… 
skriv inn cmd, og trykk OK for å få opp 
DOS-vindu:

Vi fortsetter oppfordringen om å registere deres e-postadresser 
på vårt kundesenter på web. Etter tilbakemeldinger fra kundene 
våre forstår vi at vi må bli enda flinkere til å spre relevant 
informasjon. 

nytt på Webben

Driftsmeldinger
Husk å komme innom webben vår (www.
infodoc.no) regelmessig, for nyheter og 
informasjon som kan være interessant og 
viktig i deres arbeidshverdag. Vi vil legge 
ut DRIFTSMELDINGER på Supportsiden 
(Klikk på lenken SUPPORT i det gule 
segmentet):

Bedre kundeservice!
Vi i Infodoc har en sterk tro på at dere som brukere er aller best tjent med å 
kunne finne informasjon selv, når dere trenger den. 

Vi bygger hele tiden ut vårt Kundesenter på Web, med flere svar og brukerveiled-
ninger i seksjonen “SPØRSMÅL & SVAR”, og nå har vi og lagt ut instruksjonsvideoer 
for de vanligste vedlikeholdsoppgavene og funksjonene i Plenarioverden.
Instruksjonsvideoer finner du med å logge inn på Kundesenter på Web, og velge 
seksjon INSTRUKSJONSVIDEO:

Registrer deg på 
vår supportweb

Den mest effektive måten å 
gjøre dere oppmerksomme på 
driftsmeldinger, brukertips og 
veiledning er via elektroniske 
nyhetsbrev. Fremover vil Infodoc 
sende ut månedlige nyhetsbrev 
hvor vi har samlet opp tips til 
enda mer effektiv bruk av Plena-
rio og informasjon om offentlige 
krav som påvirker deres hver-
dag. I tillegg til at vi legger ut 

driftsmeldinger på vår webside, 
ønsker vi også å ha muligheten 
til å sende ut hastemeldinger 
når det oppstår hendelser som 
påvirker deres bruk av vårt 
system. Dersom dere ønsker å 
motta slik informasjon tidligst 
mulig er det viktig at dere har 
registrert en e-postadresse hos 
oss. Registrer dere i dag på www.
infodoc.no/support.

Hvordan kan jeg finne ut hvilken 
versjon av SQL-server jeg kjører?

Fra og med årsskiftet støtter Plenario ikke lengre 
SQL Server 2000. Dere som fortsatt har SQL Server 
2000 må oppgradere til SQL Server 2005 eller 
2008.

Infodoc kan bistå med både kjøp av lisens, og 
konsulentbistand for å foreta oppgraderingen hos 
dere. Hvis dere ønsker hjelp med oppgradering, 
ta kontakt i god tid.

Viktig driftsinformasjon

SQL Server 2000 
utgår fra 1.1.2011

2. Skriv inn kommando, trykk Enter og resultatet vil bli noe slikt: 
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på legekontoret for henting og betaling. - Et viktig 
poeng før eResept skal breddes til hele landet er at 
man finner en smidig måte å håndtere pasientens 
egenandel for reseptutskriving (red.anm.: takst 
1h), sier dr. Stangeland. – Jeg tror det vil være en 
klar forutsetning for å ta dette i bruk, fortsetter 
han. Også Sveinung Gangstø støtter ham i dette. 
– Det kommer neppe til å bli noen etterspurt 
funksjonalitet dersom legekontoret må utstede 
faktura til pasient hver gang det utstedes resept 
etter telefonhenvendelse. Da går vinningen fort 
opp i spinningen, mener han.
I løpet av august og september skal etter planen 
samtlige fastlegekontor, legevakt og en hjertespe-
sialist på Os ta ny løsning i bruk. Dette er noe 
de ser frem til. – Det er jo først når andre enn 
fastlegen tar i bruk eResept at vi kan få prøvd 
ut fordelene med automatisk oppdatering av 
pasientens medisinliste i våre fastlegesystemer, 
sier Gangstø. – Det blir spennende å se hvordan 
dette vil fungere, avslutter han.
Infomag vil følge videre utprøving av eResept 
også i andre deler av landet. Neste geografiske 
område som står for tur er Larvik. 14.september 

var Infodoc som eneste EPJ-leverandør på plass 
i Larvik og klar for pilot på to av legekontorerne 
der. Som en del av videreutviklingen i prosjektet er 
alle apotekene i Larvik involverte i piloten, mens 
det på Os bare var med to apoteker, og disse fra 
samme kjede. Dette blir den store endringen i 
prosjektet fra piloten på Os til piloten i Larvik. 
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Etter 3 måneders bruk av eResept synes lege Sveinung Gangstø 
hos Os Allmennpraksis å være svært så avslappet i forhold til 
omleggingen. –Jeg synes hele innføringen har gått svært greit, 
sier han, og legger til at han snakker på vegne av hele kontoret. 
-Som pilot på helt nye forskrivningsrutiner med mange aktører 
involvert hadde vi regnet med at det kunne komme noen over-
raskelser, men det har egentlig vært lite som har gått galt. Vi 
opplever også at både prosjekteierne i Helsedirektoratet og 
Infodoc hører på våre tilbakemeldinger og viser vilje til justeringer 
der det trengs. 

Godt mottatt av pasientene
Gangstø kan ellers fortelle at mottakelsen av overgang til ny 
reseptform også har vært god blant pasientene. – Litt tid har 
nok medgått til å informere enkelte, sier han, - men også 
her har Helsedirektoratet vært flinke å hjelpe oss både med 
informasjonsbrosjyre og ved å plassere informasjonsskjerm 
på venterommet vårt. Personlig skriver jeg kun i snitt to papir-
resepter hver uke, og det er hovedsakelig til pasienter som ønsker 
utlevering på andre apotek enn de som er kommet i gang med 
eResept, forteller han.

Mindre kø på venterommet
I juni kom neste legekontor – Os legesenter - i gang med 
elektroniske resepter. Ved besøk på dette kontoret kan både 
leger og hjelpepersonell bekrefte at overgangen til eResept har 
gått helt smertefritt.  - For oss i resepsjonen har dette lettet 
arbeidspresset betraktelig, forteller en smilende helsesekretær 
Claudia Smedsvik. - Tidligere var det etter lunsj ofte lang kø av 

pasienter på venterommet som kom for å hente bestilte resepter. 
Dette er det nesten slutt på, sier hun. 
Samme tilbakemelding kunne medarbeiderne på Os Allmen-
npraksis gi.

Lite opplæringsbehov 
- For oss leger har overgangen gått helt greit, forteller Jan Rune 
Stangeland .   – Det har nok vært en stor fordel at det ikke var så 
store endringer i forskrivningsbildet i Plenario, sier han.  – Litt 
forandringer i arbeidsflyten måtte vi jo regne med, men vi var jo 
allerede vant med å bruke smartkort for signering, så jeg kan ikke 
si at det har vært noen tidkrevende omlegging, fortsetter han.  
Som de første brukerne av den nye måten å forskrive resepter 
på, har det fra Helsedirektoratet vært lagt stor vekt på grundig 
opplæring av disse første brukerne av eResept..  
- Antakelig er det unødvendig med eget kurs i bruk av de nye 
Plenariorutinene, mener Stangeland, - vi er jo vant til at det 
stadig kommer programoppdateringer som medfører endringer. 
Hans kollega Thore Jakobsen bekrefter også dette med å fortelle 
at han startet med bruk av eResept uten kurs og at det gikk fint 
fra første stund.
Samme tilbakemelding gir helsesekretærene på Os legesenter. 
- For oss er det lite nytt å forholde seg til i systemet, så noe eget 
kurs var nok egentlig ikke nødvendig, sier Ruth Skaathun

Tanker om fremtiden
Leger og medarbeidere på begge kontorene er enige om at det 
mest rasjonaliserende ved bruk av elektronisk resept så langt er 
at man kan utstede resept uten at pasienten trenger å troppe opp 

Resepter på papir 

– en saga blott på Os
Etter halvannet års planlegging og utvikling kom det første Plenario-legekontoret i gang med elektroniske resepter. Dette skjedde 
på Os sør for Bergen i mai i år. Det knyttet seg stor spenning til at Os Allmennpraksis med sine 4 fastleger skulle begynne å 
forskrive resepter elektronisk for sending direkte til apotekene i kommunen. Helt uten at pasienten fikk en papirresept i hånden 
slik de har vært vant til i alle år. ak
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eResept - reseptkjeden

Foto: Thor BrødreskiftDr Kristin Lunde ved Irisgården allmennpraksis

Ruth Skaathun og Claudia Smedsvik ved Os legesenter Dr Hege Tønnesen Brekke og Dr Sveinung 
Gangstø ved Os Allmennpraksis

Dr Jan Rune Stangeland ved Os legesenter
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Infodoc AS
Besøksadresse:  Dalhaugene 2 - 5152 Bønes
Postadresse:  Postboks 43, Bønes - 5849 Bergen

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

 Mandag 1.november 
kl 12-16, Oslo
Opplæring i Plenario Økonomi

 Torsdag 18. november 
kl 12-16, Larvik
Systemvedlikehold 
- sikre effektiv bruk av Plenario

  Fredag 19. november 
kl. 9-13, Bergen
Systemvedlikehold 
– sikre effektiv bruk av Plenario
 

 Tirsdag 30. november 
kl. 12-16, kristiansand
Systemvedlikehold 
– sikre effektiv bruk av Plenario

 Torsdag 2. desember 
kl. 12-16, Oslo
Systemvedlikehold 
– sikre effektiv bruk av Plenario

Infodoc vil holde flere videreutviklingskurs i Plenario denne høsten. 
Dersom du ønsker å delta på et eller flere av disse kursene kan du melde 
deg på via www.infodoc.no/kurs. Mer informasjon om høstens kurs finner 
du på vår hjemmeside, www.infodoc.no.

Kursliste Høst 2010


