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God stemning
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Nye, spennende integrasjoner
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2.
Kjære alle Infodoc-brukere!
Nok en gang har jeg gleden av å takke for en flott helg da
Infobruks årsmøte og kurs ble arrangert i februar. Jeg er virkelig priviligert som er leder for en bedrift med en slik stor gruppe
engasjerte kunder. Det er deres innspill til produktutviklingen
som gjør at Infodoc Plenario i dag fremstår som et moderne
journalsystem som er godt tilpasset brukernes behov. Jeg
håper at dere hadde utbytte av årets Infobruk-arrangement
og at eventuelle spørsmål til oss ble besvart i løpet av de
to dagene. Jeg opplevde at gratiskursene som ble holdt av
Infodoc ble godt mottatt, så jeg vil oppfordre alle til å melde
seg på kurs som vil bli avholdt flere steder i landet i løpet av
våren. Kurslisten for andre kvartal 2011 finner dere på side 6
i denne utgaven av Infomag.
Det går mot lysere tider for oss alle, men for Infodoc blir denne
våren en helt spesiell milepæl. Arbeidet som vi har lagt ned de
siste årene med å konvertere alle brukere fra Klassisk Infodoc
til Infodoc Plenario avsluttes nå, og vi kan gå videre med alle
brukere på én plattform. Vi kan nå fullt og helt konsentrere
produktutviklingen om Infodoc Plenario og sette fokus på
å ta i mot nye kunder. Undersøkelser i markedet viser stor
etterspørsel etter et moderne journalsystem som også er
stabilt, og vi har mottatt flere hundre henvendelser den siste
tiden. Av den grunn har Infodoc økt markedsapparatet med
flere selgere og det blir virkelig spennende å se hva de får til
fremover. Målet er å øke markedsandelene kraftig i årene
som kommer og vi gleder oss til å se resultater av vår satsning.
I tråd med at vi ønsker å være den fremste journalleverandøren
er det gledelig at Infodocs kunder er de første som får benytte
elektroniske resepter. Nå venter vi bare på klarsignal fra
Helsedirektoratet for å spre løsningen til alle med Infodoc
Plenario. Etter Helsedirektoratets planer er det Hordaland som
er det første geografiske området hvor E-resept skal breddes.
Til slutt vil jeg ønske alle våre kunder en fin vår!
Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as

Samler gode
innspill
I det nye året har jeg vært så heldig å få besøke mange av våre kunder. Nå når vi
ser slutten på det store oppgraderingsprosjektet vårt fra Klassisk- til Plenario, er
det tid for å samle nye innspill og lære mer om hva som kan gjøre både produkt,
organisasjon og tjenestespekter enda bedre. Jeg benytter derfor anledningen
til å takke alle som har tatt seg tid til å ta i mot oss, og for alle de verdifulle
tilbakemeldingene. En spesiell takk også til dere som er villige til å stille opp
som referanser for oss. Dette gir oss uvurderlig hjelp i arbeidet med å få enda
flere helsestasjoner, avtalespesialister og fastlegekontor med på Infodoc-laget.
Besøksvirksomheten fortsetter utover året, så jeg håper det er flere som har tid
til å ta en prat med oss. Vi vil gjerne høre mer!
Overgang til bruksrettsavtale – hvorfor det?
Alle eksisterende kunder har i begynnelsen av året fått informasjon om at Infodoc
er i ferd med å gå over til bruksrettsavtaler som erstatning for de gamle vedlikeholdsavtalene (programvedlikehold og brukerstøtte). Mange har respondert
positivt, men vi registrerer også at mange stiller spørsmål rundt hvorfor de skal
endre sine løpende avtaler. For de aller fleste er dette nesten for en formalitet å
regne, og de største fordelene kan oppsummeres i følgende tre punkter:
– Samme pris som for programvedlikehold- og brukerstøtteavtale, men mer
innhold
– Ingen engangskostnad for nye brukerlisenser eller andre fagmoduler til
journalsystemet
– Ingen begrensninger i bruk av ordinær telefonsupport
Innføring av bruksrettsavtaler har sin bakgrunn i at vi ønsker å fornye og forbedre
vårt avtaleverk både i forhold til eksisterende og nye kunder. Kort og godt satser
vi mye på langvarige og gode kundeavtaler!
Vi oppfordrer derfor flere til å ta kontakt med oss for overgang til bruksrettsavtale.
Ring gjerne og spør etter Eva Blomberg på telefon 815 32020 eller send oss en
tilbakemelding til salg@infodoc.no.
Vårens nyheter for bedret support
Noen av de nyhetene vi ser mest frem til å lansere, er vår nye oppdateringsrutine
og en enklere måte for våre supportkonsulenter å koble seg opp til dere. Flere har
meldt til oss at de synes det kan være vanskelig å installere nye versjoner. Dette
har vi derfor gjort noe med, og gleder oss til å se resultatene av arbeidet etter
neste Plenarioversjon 2.9. Likeledes ser vi frem til å ta i bruk et nytt verktøy kalt
NetOp on Demand som muliggjør kontakt med alle arbeidsplasser i nettverket
hos dere via NHN. Dette tror vi vil frigjøre ressurser både hos dere og oss slik
saksbehandlingstiden blir ytterligere redusert. Les mer om dette i Produktsjefens
hjørne og på Supportsidene lenger bak.
Etter den gode stemningen på Infobruks årsmøte, og med de gode tilbakemeldingene vi ellers får, ser vi frem til lysere tider!

Ansvarlig utgiver: Infodoc as - Tekst: Bjarte ottesen, Endre Dyrøy, Mari-Anne Frantzen,
Rikard Mauritzon, Marte Oppedal Berge, Atle Sandal, Norsk Data Senter, Max
Manus, Melin Medical.Layout/trykk: Cox - www.cox.no - Forside: Divisjonsdirektør
for e-helse og IKT i Helsedirektoratet, Christine Bergland, og daglig leder i Infodoc,
Bjarte Ottesen.

God påske fra
Mari-Anne Frantzen,
Kundeansvarlig

SISTE NYTT

Produktsjef Endre Dyrøy i samtale med fastlege
Peter Dvergsdal under Infobruk 11.-12.februar

Produktsjefens Hjørne
adata betalingsautomat. Vi følger opp i 2011 med blant
annet automatisk timeinnkalling fra Timebok (Integrasjon
med Helserespons SMS løsning), og senere i år vil vi
lage integrasjon med betalingsterminaler fra Plenario
Økonomi. Målet vårt er at Infodoc Plenario skal være
det beste journalsystemet i legens kommunikasjon med
pasient, instrumenter og andre tjenesteleverandører.

Hva kommer i neste versjon av Infodoc Plenario? Viktigste nyheter er at Plenario blir vesentlig raskere og mer
responsiv ved åpning av journaler. Vi går også over til å
bruke Fest2 som datagrunnlag for medikamentforskrivning. Dette gjør at vi kan ta i bruk den nye og forbedrede
medikamentmappen som er laget i forbindelse med
E-resept, og er en forutsetning for at vi raskt skal kunne
bredde E-resept etter Helsedirektoratetets planer. Vi legger
også grunnmuren på plass for at vi og dere ved fremtidige
releaser skal kunne oppdatere like enkelt som det gjøres
ved Windows-oppdateringer. En liten, automatisk melding
på skjermen, og en intern epost til systemadministrator
vil vise “ny versjon av Plenario er klar for installasjon”.

Det er varslet endringer i sykmeldingen fra 1.7.2011, så
vi vil komme med en ekstra release juni 2011 der denne
funksjonaliteten er med. Det blir ikke store endringer
ettersom NAV/Helfo har tatt hensyn til våre innspill og
gjort det mulig å implementere den nye sykmeldingen
med små brukervennlige endringer.

I 2010 har vi klart å sette bra fokus på integrasjoner. Vi har
laget integrasjoner med Odin Kapital, Amis (ambulanse),
Max Manus talegjenkjenning, Siemens DCA Vantage
(Diabetes), Medonic M20 Celleteller, Combiscan 100
Urinstrimmelleser, over 20 øyelegeapparater og Medi-

Til slutt vil jeg igjen takke alle engasjerte brukere, Infobruk
og produktrådet, mine dyktige kollegaer og alle som
sender inn gode tips til forbedringer av Plenario . Dette
sikrer at Infodoc Plenario skal fortsette å være det beste
journalsystemet for tilbydere av helsetjenester i Norge.

Med vennlig hilsen
Produktsjef
Endre Dyrøy

Nyansatt i infodoc
Trude Toppe Johansen
Infodoc har den siste tiden styrket markedsapparatet ytterligere. Siste tilskudd i avdelingen
er Trude Toppe Johansen som har fått stillingen som salgsrådgiver. Trude vil primært ha
ansvarsområde fra Møre til Øst-Agder og er stasjonert i Stavanger. Trude er godt kjent med
vårt marked fra sin tid i legemiddelfirmaet MSD. De to siste årene har hun jobbet som senior
fagkonsulent i Hands. Trude er utdannet Master of Management med spesialisering innen
markedskommunikasjon og har programmeringsbakgrunn fra Den Polytekniske Høyskole.
Vi er glade for å kunne ønske henne velkommen i Infodoc.
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Nyheter

Aller først vil jeg minne alle på at windows hjelpetasten
F1 alltid gir tilgang til oppdaterte hjelpefiler og brukermanualer med gode råd, tips og informasjon om hva
som er nytt! Nytt av året er også at vi har lagt ut et stort
antall instruksjonsvideoer på hjemmesiden vår. Sjekk
ut disse for egenopplæring, og internopplæring – de
er virkelig gode.
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Infobruk 2011 konkluderer:

Infodoc Plenario - Et moderne
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Møteplass: Det ble tid til hyggelig prat med kolleger mellom foredragene.

11.-12.februar 2011 var 150 Infodoc-brukere samlet til Infobruks årsmøte, kurs og foredrag på Clarion Hotel Bergen Airport. Bergens nyeste
konferansehotell bar preg av munter stemning blant deltakerne som var møtt frem for å møte kolleger og Infodoc-ansatte, samt lære mer om
fremtidens e-helse og Infodoc Plenario.
Flere ressurser
Arrangementet ble åpnet av styreleder i
Infobruk, allmennlege Sveinung Gangstø, som
ønsket alle hjertelig velkommen til to hyggelige,
og forhåpentligvis lærerrike, dager sammen
med kolleger. Han introduserte arrangementets
første foredragsholder, allmennlege Regin Hjertholm, som representerte Referansegruppen for
EPJ og elektronisk samhandling. Hjertholm
informerte de fremmøtte om deres arbeid for
å sikre nok ressurser for raskere utvikling av
journalsystemene, og hvilke visjoner referansegruppen har for fremtidens journalsystem.
Utfordringer med offentlige direktiver
Videre ble publikum oppdatert på Helsedirektoratets nye strategi for e-helse, ved
divisjonsdirektør for e-helse og IT, Christine
Bergland. E-helsegruppen har laget en nasjonal
handlingsplan hvor blant annet Nasjonalt
Meldingsløft inngår som en viktig komponent.
Det arbeides nå med å lage et nasjonalt adresseregister med tilgang til folkeregisteret og
helsepersonellregister som skal være tilgjengelig

i alle journalsystem. Berglands foredrag hadde
en glidende overgang til neste tema på programmet, nemlig journalleverandørenes utfordringer
med offentlige direktiver, ved Infodocs daglige
leder, Bjarte Ottesen. Ottesen la vekt på at det
er en utfordring for journalleverandørene å
finne balansegangen mellom å innfri kundenes
ønsker om funksjonalitet og å tilfredsstille
offentlige krav.

om deres arbeid med Meldingsløftet. Hun sa det
var nødvendig at alle rapporterer inn HER-id
og organisasjonsnr til Norsk helsenetts adresseregister for å kunne gjennomføre planene
for et nasjonalt adresseregister. Hun ga til slutt
ordet til Rådgivende lege i If Skadeforsikring,
Marith Krogh, som avsluttet dagens faglige
program med å orientere om utviklingen av
forsikringsbransjens elektroniske skjema.

En liten E-helse-revolusjon
Etter lunsj fikk Infodocs brukere innblikk i
Legeforeningens arbeid for IKT, ved leder i allmennlegeforeningen, Egil Hansen, før allmennlege Sveinung Gangstø fortalte om fordelene
ved bruk av E-resept i Infodoc Plenario. Igjen
fremhevet han den enorme lettelsen personellet
i resepsjonen opplever ved at pasientene ikke
lenger behøver å troppe opp på legekontoret
for å hente reseptene sine, men kan gå direkte
til apoteket og hente ut medisinene.

God stemning
Så var det duket for Infobruks generalforsamling
med påfølgende festmiddag. Stemningen var
god og det ble skålt for et godt arrangement
selv om det fremdeles gjenstod en hel dag av
arrangementet. Flere av festens talere omtalte
Infodoc Plenario i positive vendinger og uttrykte
glede for å ha valgt å bruke et moderne og
samtidig stabilt journalsystem.

Nasjonalt adresseregister
Deretter orienterte Anne Bjørlykke fra Helse Vest

Infodocs dag
Med fredagens festmiddag som bakteppe var
det en takknemlig jobb for Infodocs produktsjef,
Endre Dyrøy, å sette i gang lørdagens program

journalsystem

Kurs: Deltakerne kunne velge mellom ulike kurs i Infodoc Plenario som ble holdt parallelt med foredragene. For helsestasjoner var det lagt opp et eget løp under hele arrangementet.

med å fortelle om nyheter i Infodoc Plenario.
Han kunne stolt fortelle om ferdige løsninger
for E-resept og for utveksling av elektroniske
meldinger med pleie-og omsorgstjenesten i
kommunen (PLO-meldingene som er resultatet av Elin-k-prosjektet). Flere spennende
integrasjoner kan også gjøres med Infodoc
Plenario nå, blant annet talegjenkjenning fra
Max Manus, SMS-tjenesten fra Helserespons
og betalingsautomat fra Melin Medical. To store
nyheter i 2011 er vaksinemodulen som tilgjengeliggjøres for alle i april, og ny sykmelding som

lanseres 1.7.2011. Produktsjefens foredrag ble
tidvis avbrutt av spontanapplaus fra salen og en
smilende produktsjef kunne konkludere med
at brukerne virket tilfredse med jobben som er
lagt ned det siste året.
Resten av dagen var også viet Infodoc med
orientering fra Bjarte Ottesen om Infodocs
fokus på kursing i 2011 og gode tips og råd fra
Infodocs supportsjef, Rikard Mauritzon. Utdrag
av supportsjefens tips kan leses på magasinets
side 8 og 9. Mauritzon kunne også komme med
en godnyhet til Infodocs brukere. Infodoc har

Nyttige resultater av markedsundersøkelse

Markedskonsulent,
Marte Oppedal Berge

I første halvdel av januar
2011 gjennomførte Infodoc
en online markedsundersøkelse for å få bedre innsikt i markedets tanker om
de ulike journalsystemene,
og for å lære mer om brukernes kriterier ved valg av
journalsystem. I tillegg fikk
vi gode tips til hvordan vi
skal spre informasjon til
markedet på en effektiv
måte. Vi oppnådde god
deltakelse i undersøkelsen

fra brukere av ulike journalsystem, og sitter nå på
verdifull informasjon som
vi ikke har hatt tidligere.
Slike innspill fra markedet
er gull verdt for oss og jeg
vil oppfordre dere til å delta
i fremtidige undersøkelser
fra Infodoc. Deltakelsen vil
alltid bli tilfeldig premiert,
og denne gang var det en
lege i Brumunddal som ble
heldig vinner av en splitter
ny iPod Nano.

utviklet en snarvei fra Infodoc Plenario til Netop
on demand for fjernsupport. Her venter man
bare på en formalitet fra Norsk Helsenett for å
få det realisert i Infodoc Plenario.
Nye Infodoc-brukere
Bjarte Ottesen avsluttet Infobruk 2011 med å
takke alle deltakere på årets arrangement og
håpet å se alle igjen om et år, forhåpentligvis
sammen med en stor gruppe nye Infodocbrukere som skal verves i løpet av året som
kommer.
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Kursdatoer 2.kvartal 2011
EDI-kurs – elektronisk meldingsutveksling –
pris kr 3000 per person
Oslo 12. mai kl 10:00 – 14:00
Kristiansand 26. mai kl 10:00 – 14:00
Stikkord: begrepsforståelse, meldingstyper,
oppsett av EDI-partnere, avvikshåndtering

Systemansvarlig-kurs – pris kr 3000 per person
Stavanger 19. mai kl 10:00 – 15:00
Bergen 20. mai kl 09:00 – 14:00
Oslo 15. juni kl 10:00-15:00
Stikkord: sikre effektiv bruk av Plenario inkludert oppsett
av snarveier, tilpassing egne maler/dokumenter og
øvrige konfigureringsmuligheter

infobruk
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Grunnkurs Plenario Økonomi – pris kr 2500 per person
Oslo 16. juni kl 09:00 til 13:00
Bergen 17. juni kl. 09:00 til 13:00
Stikkord: daglige kassafunksjoner, effektiv ordreutfylling,
ajourhold kundereskontro, ulike økonomirapporter, trygdeoppgjørsrutiner, tips for årsoppgjør

Innføringskurs Infodoc Plenario for helsesekretærer
(1 dag - intensivkurs) – pris kr 4000 per person
Bergen 27. mai kl 09:00 til 15:00
Stikkord: grunnleggende journalføring, økonomi med hovedvekt
på administrative oppgaver, grundig bruk av timebok/venteliste,
intern e-post, labrutiner

Meld deg på våre kurs på www.Infodoc.no/kurs

2.

INFOBRUKS HJØRNE

Kjære Infobruker!
Takk for sist til de av dere som deltok på Infobruks årlige kurs og årsmøte. I år
ble dette avholdt på Clarion Bergen Airport Hotell 11.-12. februar med mange
engasjerte deltakere. Vi hadde flere interessante foredrag på fredagens program,
eHelse og elektronisk samhandling var et tema som gikk igjen. På lørdagen
presenterte Infodoc flere spennede nyheter som kommer i løpet av året. Infodoc
Klassisk er i ferd med å gå over i historien og vi håper at frigjorte ressurser vil
merkes både i forhold til support og utvikling.
2011 ser ut til å bli et spennede år når det gjelder EPJ og elektronisk samhandling.
Pilotering av eResept har vært vellykket og bredding av løsningen skal starte i
løpet av våren, bredding av Elin-k er allerede i gang.
I lengre tid har mye av utviklingskapasiteten hos våre EPJ-leverandører gått med
til å implementere offentlige krav og pålegg. Dette har ført til at annen viktig
funksjonalitet er blitt nedprioritert. Som en reaksjon på dette er ”EPJ-løftet”
lansert for å forsøke å få til en kvalitetsheving av fastlegers og privatpraktiserende
spesialisters EPJ-systemer. Her har IT-interesserte leger gått sammen om å lage
et dokument som viser hvordan det bør arbeides videre for å løfte våre EPJer
til en faglig forsvarlig standard. Håpet er at sentrale myndigheter vil innse
viktigheten av et EPJ-løft og dermed bidra økonomisk for å få dette gjennomført.
For mer informasjon om EPJ-løftet anbefales det å gå inn på www.refepj.no
(Hjemmesiden til NFAs referansegruppe for EPJ og elektronisk samhandling).

INFOBRUKS STYRE

Tekst Sveinung Gangstø

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

På Infobruks årsmøte ble det gjennomført valg, og etter konstituering er styret
som følger:
Sveinung Gangstø, fastlege Os –Leder
Odd Lauvskard, fastlege Bergen - Kasserer
Marianne Vestheim Kversøy, helsesekretær Bergen – Sekretær
Khoa Duong, fastlege Askøy - Webmaster
Janecke Thesen, fastlege Osterøy
Åse Haugen Larsen, Helsestasjon Flisa
Inge Arve Birkeland, fastlege Bergen
Medlemmer i Produktådet (i tillegg til styrets leder):
Regin Hjertholm, fastlege Bergen
Finn Skogstad, fastlege Oslo
Vi i styret vil oppfordre alle Infodoc-brukere til å bli aktive Infobrukere. Bruk
våre hjemmesider www.infobruk.no , kom med ros og ris, tips og erfaringer som
dere vil dele med andre. Vi har nå fått på plass et bedre diskusjonsforum der vi
håper det blir mye aktivitet. På hjemmesiden ligger også mange skjemaer og
snarveier til nedlasting.

Khoa Duong
Allmennlege Askøy

MEDLEMMER
I PRODUKTRÅDET
Leiar i infobruk er fast medlem +

Hold
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Regin Hjertholm
Eidsvåg legekontor

Finn Skogstad
Stovner legesenter As
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Tips & triks (fra Infobruk 2011)
Under årets Infobruk ble det (som vanlig) delt ut en ”lefse” med brukertips og nyttig informasjon, her er en oppsummering av
hovedpunkter –med tema edi-medlingsutveksling
InfoEDI –hvordan:
1. opprette ny kommunikasjonspartner med krypteringsnøkkel (DES)
2. opprette ny kommunikasjonspartner med sertifikat (CPP)
3. sende ut / motta applikasjonskvitteringer
Meldingssentralen –hvordan:
1. få meldingssentralen til å behandle meldinger (som ikke prosesseres automatisk)
2. behandle innkomne meldinger på nytt
3. sende utgående meldinger på nytt
Svar og veiledning på disse spørsmålene finner du på vårt kundesenter på web, avdeling Spørsmål&Svar. Husk å bruke autopåloggingen
med snarveien i Plenario (fra en vilkårlig journal: trykk F9, skriv hjelp i søk, og velg snarveien: kundesenter)
På kundesenteret finnes det også en svært intuitiv instruksjonsvideo for hvordan man registrerer ny EDI-partner.

NetOp On-demand – en liten revolusjon!
På Infobruks årsmøte ble det presentert en kommende nyhet som handler om mer effektiv support til dere brukere.
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Problem/bakgrunn: innenfor Norsk helsenett er det i dag bare fjernstyringsprogrammet Netop, som er det reelle (godkjente)
alternativet for fjernstyring. For noen fungerer dette med fjernsupport relativt godt i dag. Med Netop på server, eller enkelt PC, går
det ofte å nå ut med viderekopling til den PC som har problem – men slik er det langt i fra for alle.
Vi på kundeservice bruker sammenlagt enormt mye tid når vi skal kople oss opp til dere, for å prøve å nå frem til den enkelte
maskinen som dere sitter på og som har et eller annet problem. Av og til starter problemene med at Netop ikke er startet slik at vi i
det hele tatt kan prøve oss på oppkopling – i verste fall er det usikkerhet omkring hvor Netop egentlig er installert.
Sammenlagt er dette med fjernstyring per i dag en meget ustabil og tidkrevende operasjon. I tillegg til disse praktiske utfordringer
er vi og avhengig av at Netop-gatewayen (nettverkstjeneste i Norsk helsenett) er oppe og fungerer –noe som ikke alltid er tilfellet.
Løsningen: Infodoc har investert i et nytt/eget fjernstyringssytem, basert på godkjent Netop-teknologi, og vi har integrert løsningen
i Plenario!
Med dette tiltak vil vi revolusjonere fjernstyringsprosessen på to viktige områder:
1. vi vil alltid klare å kople direkte opp mot aktuell maskin
2. vi er uavhengig av nettverkstjenesten til Norsk helsenett (NHN-netop gateway) –da vi nå har kjøpt inn vår egen ”gateway”.

bedre fjernstyring = mer effektiv support
Når kommer dette? Avhengig av godkjenning fra Norsk helsenett vil vi introdusere ny fjernsupportløsning ”Netop On-demand”
(senest) med Plenario 2.9, som vil være tilgjenglig fra ca. medio april.

www.infodoc.no/support
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SUPPORT

SYSVAK – meldeplikten for all vaksinasjon er her
Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), i regi av Folkehelseinstituttet, er utvidet til også å omfatte vaksinasjon av personer
utenfor barnevaksinasjonsprogrammet, inkludert vaksinasjon av voksne. Dette innebærer meldeplikt for alle vaksinasjoner, deriblant
sesonginfluensa- og reisevaksinasjon.
Fra 1.januar 2011 er helsepersonell pålagt å melde vaksinasjonsopplysninger til SYSVAK såfremt den vaksinerte samtykker til dette.
Folkehelseinstituttet er inneforstått med at de fleste som berøres av meldeplikten ikke har hatt mulighet til elektronisk registrering
av vaksinasjon fra 1. januar og at ny løsning for overføring av vaksinasjoner til SYSVAK, for Plenariobrukere blir lagt på plass med
versjon 2.9 (tilgjenglig fra medio april).
Med Plenario 2.9 vil Vaksinefanen gjøres tilgjengelig for alle aktuelle roller i Plenario, slik at vaksiner kan registreres på en strukturert
måte og overføres elektronisk til SYSVAK.
Dokument med mer informasjon om meldeplikten kan lastes ned fra Folkehelseinstituttet:
http://www.fhi.no/dokumenter/47a2b324bf.pdf
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Vintervisitt hos Gran legesenter
– en effektiv Plenario-bruker
10

Gran legesenter på Hadeland en vakker, iskald
januardag. Infodocs produktsjef og kundeansvarlige var så heldige å få dele en time med
legesenterets hyggelige medarbeidere. Fastlege
Torgeir Hystad i legefellesskapet kjente vi fra
før som en av de ivrigste forkjemperne for EPJ
som effektivt verktøy. Besøket denne dagen
forsterket vårt tidligere inntrykk.
Gran legesenter har lang historie med Infodoc
etter at de skiftet fra Profdoc i 1995. Oppgradering til Plenario journal gjorde de i 2007. Vi
kunne konstatere at Plenario var særdeles godt
implementert og at dette er et legesenter som
har sett nytten av å ta i bruk de fleste muligheter
som ligger i- og rundt systemet.

Vaksinering, snarveier, integrasjoner og
kundesenter på web
Legesenteret har blant annet siden høsten 2009
brukt vaksinemappen - noe som dr. Hystad
bekrefter har vært svært effektivt i sesonger
med mye vaksinering. Gode snarveier og
makrofunksjoner er implementert, og det
aller meste av kommunikasjon med Infodoc
gjøres via e-post til Kundesenteret på web.
Også legesenterets hjelpepersonell bekrefter at
Plenario fungerer godt i deres hverdag både når
det gjelder timebestillinger og undersøkelser de
gjør ved hjelp av instrumenter som er integrert
med journalsystemet.

Gode og konstruktive tilbakemeldinger gir
forbedringer
Under vårt besøk fikk vi ros for de forbedringer
som er gjort både når det gjelder visning rundt
innsendt trygdeoppgjør, medikasjonsrutinen
og av totalopplevelsen ved bruk av Plenario
som verktøy. Torgeir Hystad er imidlertid ikke
en mann som lar oss hvile på våre laurbær. Han
var godt forberedt med ytterligere forbedringsforslag og ønsker til ny funksjonalitet. Dette har
vi tatt med oss tilbake og benytter anledningen
til å takke for hvert eneste gode innspill!

Gran legesenter i
Gran kommune

Betjener ca 4.000
pasienter av kommunens
13.500 innbyggere.
Har 3 fastleger og
3 hjelpepersonell

Fakta

INFODOC
KUNDEHISTORIER

Elektronisk samhandling
i kommunen
Siden 2002 har Helsedirektoratet jobbet for
å få på plass gode løsninger for elektronisk
meldingsutveksling i helsesektoren. Et av de
viktigste satsningsområdene har vært elektronisk informasjonsutveksling i kommunal pleieog omsorgstjeneste, også kalt Elin-k-prosjektet.
Hovedformålet med dette prosjektet er å bidra
til bedre samhandling for å sikre pasientene
helhetlige forløp i helse-og omsorgskjeden.
Prosjektet er nå ferdigstilt og utprøvd, og
Infodoc kan tilby en komplett tjeneste for
elektronisk samhandling i kommunen.
Enklere arbeidsdag
25.01.2011 kunne vi lese i Bergens Tidende
om hvilken stor betydning de nye elektroniske
meldingene (PLO-meldingene) har for både
fastlegene og pleie- og omsorgstjenesten i
Bergen kommune. Assisterende gruppeleder
i hjemmesykepleien i Åsane bydel, Ellinor
Torvund, forteller om en enklere arbeidsdag.
– Det har lettet arbeidet vårt veldig mye. I stedet
for at vi må bruke tid på å ringe legekontoret
og vente i telefonkø, sender vi bare forespørsel
via datasystemet, sier Ellinor Torvund. Kommunikasjon mellom pleietjeneste og fastleger
havner rett inn i pasientenes journal. Det betyr
også at alt kan sjekkes i etterkant, dersom det
skulle oppstå spørsmål om hva som har skjedd.
Pasienter som har spørsmål til legen sin, men

som ikke nødvendigvis trenger å oppsøke
ham eller henne, kan nå få sykepleiere til å
bruke meldingstjenesten. Det reduserer tallet
på unødvendige legebesøk. – Vi kan formidle
spørsmål for dem, og få raskt svar, forteller
Torvund.
En stor suksess
Allmennlege Regin Hjertholm ved Eidsvåg
legekontor har pilotert løsningen for PLOmeldingene i Infodoc Plenario og anbefaler
alle sine kolleger å ta i bruk funksjonen. – På
vårt legekontor har det vært en stor suksess,
sier Hjertholm. Der er det nesten helt slutt
på telefoner fra pleie- og omsorgstjenesten
da det meste kommer inn som elektroniske
meldinger i journalsystemet. - Jeg føler også
at jeg har mer kontroll med det som skjer mellom meg som fastlege og hjemmesykepleien
når alt som blir sagt og gjort dokumenteres
direkte i journalen, forteller Hjertholm. Eidsvåg
legekontor er allerede veteraner i bruk av den
nye kommunikasjonsløsningen og ser potensial
for videreutvikling av meldingene. – Selvsagt
har vi som piloter forslag til forbedringer, men
den løsningen som lanseres nå er mer enn
god nok, sier Hjertholm. Særlig på medikasjon
ser han store muligheter med å synkronisere
listen mellom fastlege og hjemmesykepleien.
- Den muligheten har vi aldri hatt før, og den

Fornøyd: Allmennlege Regin Hjertholm
ved Eidsvåg legekontor.

tror jeg kan få stor betydning for å redusere
feilmedisinering, avslutter Hjertholm.
Utvidet intervju med Regin Hjertholm og andre
referanser fra Elin-k-prosjektet kan sees på
www.youtube.com ved å søke på Elin-k.
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Nasjonal innføring av elektroniske resepter
Etter vellykket utprøving i to norske kommuner skal e-resept nå innføres i resten av landet.
Helsedirektoratet vil gjerne takke Infodoc
som har bidratt til å utvikle en velfungerende
e-reseptløsning til bruk for sine kunder. I pilotkommunene Os (Hordaland) og Larvik er det 18
legekontor som nå bruker e-resept i sin Plenario
journal. Legene her er fornøyde med løsningen
og anbefaler at andre kommuner også tar den
i bruk. Mer enn 90.000 e-resepter har disse
legene til sammen produsert siden mai 2010.
De 9 apotekene som deltar i utprøvingen
ekspederer i gjennomsnitt 4000 e-resepter pr.
uke. Når e-resept nå skal utbredes til resten av
landet, starter vi nettopp i Hordaland hvor en

av pilotkommunene ligger (Os). Kommunene
Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad og Bømlo
vil være de første som tar i bruk e-resept når
innføringsarbeidet begynner i mai.
Fakta om e-resept
– E-resept er en elektronisk kjede for samhandling mellom aktører som håndterer
resepter og legemiddelinformasjon: Lege,
apotek, bandasjist, Helfo og Statens legemiddelverk.
– Legen forskriver i elektronisk pasientjournal
og sender resepten elektronisk til en sentral

database (Reseptformidleren). Pasienten
får ingen papirresept. På apoteket eller hos
bandasjisten må pasienten oppgi fødselsnummer. Deretter kan resepten søkes fram
i Reseptformidleren og ekspederes.
– Helsedirektoratet er ansvarlig for nasjonal
innføring av e-resept og samarbeider med
Infodoc og andre EPJ-leverandører, Apotekforeningen, apotekkjedene, Bandagistenes
næringspolitiske utvalg og Legemiddelverket.
Atle Sandal, Helsedirektoratet
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Representanter fra Melin Medical deltok på Infobruk 11. - 12. februar.
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Forenklet betaling for
pasientene og helsepersonellet
Lege Jesper Melin så seg lei på at
betaling av konsultasjoner tok lang
tid og nesten kunne oppleves som en
flaskehals i forhold til pasientbehandlingen. Det hendte ofte at sekretæren
ble avbrutt av telefoner eller andre
henvendelser som man ikke fikk tid til
å håndtere fordi rutinene ved betaling
måtte utføres. Resultatet av dette var at
helsepersonellet brukte for mye tid på
administrasjon. Tid som ellers kunne
blitt brukt på pasientene.
Innovativ løsning
Løsningen til Melin var rett og slett en
betalingsterminal som forenkler betalingen vesentlig. På terminalen taster
pasienten inn sitt fødselsnummer og
får deretter opp et skjermbilde som viser
hvor mye som skal betales. Så velger
pasienten om en vil betale med korteller kontant, og får skrevet ut kvittering
for transaksjonen. Transaksjonen blir
deretter loggført i systemet og sendt til
legen eller direkte til regnskapsfører.

Giro kan også skrives ut direkte fra
terminalen.
Sparer tid
Terminalen bidrar til at tiden det tar
å utføre selve betalingen blir redusert
fra 3-4 minutter til 1-2 minutter. Dette
reduserer eventuell kø og helsepersonellet kan bruke tiden på alle de som
skal ha hjelp til andre ting enn å betale.
Melin er opptatt av at pasienten skal få
personlig service til viktige spørsmål
og avklaringer rundt helsebesøket.
Betaling kan automatiseres og det
er nettopp dette han har gjort mulig
gjennom denne oppfinnelsen. Dette
gir også mulighet for automatisering av
kasseoppgjør i tillegg til mange andre
administrative oppgaver. All støy rundt
økonomihåndtering er fjernet og legene
sparer tid når de skal levere regnskap.
Mer orden
Sidsel Lofsnes Hauge er sykepleier
på Gloppen legesenter og er meget
tilfreds med oppfinnelsen til Melin.

- Det fungerer veldig godt, og det er
et stort fremskritt for oss, sier Sidsel
Lofsnes Hauge. Selvfølgelig var det noen
innkjøringsproblemer, men slik er det
jo alltid. Jeg tror dette er fremtiden. Alle
har forutsetninger for å klare å betale på
denne maskinen, sier Lofsnes Hauge.
- Etter at terminalen kom på plass er
det noen som må ha hjelp, men det
blir færre og færre etterhvert. De som
trenger litt hjelp ennå er de gamle og
uføre. Her i kommunen har vi mange
eldre, men de aller fleste klarer dette helt
fint selv. De unge har ingen problemer,
sier hun. - Den tiden som er blitt frigjort
etter at terminalen kom bruker vi på
å utføre mer pasientrettede ting som
undersøkelser, spirometri og andre
tester. Det er også blitt betydelig nedsatt
ventetid på telefonen. Det er også veldig
greit å kunne slippe å ta imot betaling.
Det blir mye mer orden på ting slik de
er nå, sier Lofsnes Hauge.

Representanter fra NDS kunne svare på spørsmål fra Infobruks deltakere under årets arrangement.

Norsk Data Senter og
Infodoc styrker samarbeidet
Infodoc har inngått en samarbeidsavtale med Norsk Data Senter (NDS) for å kunne tilby komplette IT-løsninger
til helsesektoren. Samarbeidsavtalen innbeærer at Infodoc benytter NDS som underleverandør på IT-infrastruktur,
produkter og konsulenttjenester mot sine kunder.
Norsk Data Senter
Norsk Data Senter AS er en IT-totalleverandør med 138 ansatte fordelt
på kontorer i Moss, Trondheim og
Bergen. Vi leverer løsninger innenfor
maskinvare, programvare, tilbehør,
konsulenttjenester, og driftstjenester. NDS omsatte i 2010 for 445 mill.
kroner og oppnådde et resultat på kr
21 mill. kroner. Dette er vi stolte av
og dette gir trygghet for våre kunder.

NDS sin avdeling i Rogaland ble
etablert 3. januar 2011 – dette gir økt
service til Infodoc sine kunder i Rogaland og Agder-fylkene. Vi ser fram til
et godt samarbeid med Infodoc sin
representant i Rogaland.
Samarbeidsavtale
med Norsk Helsenett
NDS har tegnet partneravtale med
Norsk Helsenett, og er dermed en
fysisk del av helsenettet. Dermed
kan virksomheter med tilknytning

Vi er meget godt fornøyd med NDS som
gjorde konverteringen fra Klassisk Infodoc til
Plenario til en smertefri prosess for oss. NDS
utførte en grundig helsesjekk av eksisterende
maskinvarepark som muliggjorde optimalt
kjøp av nytt utstyr. Hjelpen vi fikk fra NDS
gjorde at det hele ble en behagelig opplevelse.
Hudklinikken ved Dr Jon Langeland

til det nasjonale helsenettet endelig
finne en partner, som allerede er
ekspert på helsebransjens særegne
databehov.
Fornøyde kunder
Et godt samarbeid kjennetegnes best
ved fornøyde kunder. Vi mener at de
aller fleste av Infodocs kunder, som
NDS har utført leveranser hos, er
fornøyde – og det gleder oss at noen
vil si dette til andre :

Jeg er meget fornøyd med hjelp jeg får fra
NDS. De har blant annet hjulpet meg med
server-problemer og jeg setter pris på at jeg
kan ringe dem for å få gode råd og oppfølging
når vi har behov for det. Jeg har hatt mye
bruk for NDS, og responstiden har alltid vært
meget god. Jeg føler også at det er klare linjer
mellom Infodoc og NDS, noe som er meget
positivt for meg som kunde.
Ytrebygda Legekontor ved Dr Øyvind Vassel

Om Infodoc Total – framtidens modell for IT-sikkerhet og IT-stabilitet
Fjerndrift av IT systemer øker sterkt i etterspørsel i Norge og helsebransjen er intet unntak. Under Årets Infobruk
(se bilder) var Infodoc Total hovedfokus og interessen var svært stor og NDS vil fortløpende kontakte de mange
som ønsket denne løsningen.
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Magi på Bergen Hudlegeklinikk
På Bergen Hudlegeklinikk sitter hudlege
Ole Rødland, lett
tilbakelent, og leser
inn opplysninger om
siste pasient denne
dagen i sin diktafon.
Rødland leser raskt
gjennom notatene
sine før han med et par tastetrykk får opplysningene inn i pasientens journal. – Jeg sparer
mye tid på dette, sier Ole Rødland. Hvor mye
tid har jeg ikke regnet på, men sekretæren
min slipper helt å skrive diktat lenger og har
tatt over andre oppgaver som jeg selv utførte
før. Etter at vi fikk talegjenkjenning installert
trives vi bedre på jobb alle sammen.
Tidlig ute
Bergen Hudlegeklinikk var de første som
tok i bruk talegjenkjenning fra Max Manus
integrert med Infodoc Plenario. Å ta i bruk et
slikt hjelpemiddel har vært på Ole Rødlands
ønskeliste lenge. – Jeg var allerede i dialog
med Norsk Språkteknologi på Voss for 10
år siden for å høre om mulighetene som
fantes da.

Da jeg fikk høre at Max Manus kunne tilby
talegjenkjenning var jeg raskt ute for å få
dette installert. Å være pilot for Infodocs
integrasjon ser han på som en fordel. – Jeg
har fått veldig god oppfølging fra Infodoc og
Max Manus som har ytt utmerket service i
perioden.
Lite justering
Bergen Hudlegeklinikk har brukt talegjenkjenning siden september i fjor og har måttet
bruke litt tid på å melde inn ord som ikke
eksisterte i programmet. – Men dette har
vært helt ubetydelig i forhold til den tidsbesparelsen vi har opplevd med systemet,
kommenterer Rødland. – Nå fungerer dette
meget bra for meg. Tekstene er som oftest
nesten feilfrie, og det er raskt gjort å gå tilbake
i teksten for å rette opp eventuelle mangler.
Rødland har alltid laget egne snarveier
i Infodoc Plenario, men har likevel stort
utbytte av talegjenkjenning, og unner alle
sine kolleger å få et slikt godt hjelpemiddel.
– Alle som har litt lengde på tekstene de
skriver vil ha god nytte av talegjenkjenning,
avslutter Rødland.

Max Manus er leverandør av talegjenkjenning
til det norske helsevesenet. Talegjenkjenning brukes som verktøy for å dokumentere
pasientopplysninger i den elektroniske pasientjournalen (EPJ). En datamaskin tolker det
legen dikterer og presenterer umiddelbart et
tekstforslag på skjermen, Max Manus har lang
erfaring med løsninger til helsesektoren og
samarbeider i dag med størstedelen av norske
sykehus, privatpraktiserende leger, spesialister
og privatsykehus. SpeechMagic talegjenkjenning er integrert med Infodoc Plenario og
leveres som en tjeneste via Norsk Helsenett.
Løsningen har en lav investeringsterskel, bidrar
til forutsigbare IT-kostnader og frigir tid som
kan brukes på egen kjernevirksomhet.
For mer informasjon om løsningen
kontakt Produktsjef Tore Tanem,
Tlf. 480 16 297,
Epost tt@maxmanus.no

for privatpraktiserende leger leveres
nå integrert med Infodoc Plenario
Talegjenkjenning gjør journalarbeidet mer effektivt:
•
•
•
•
•
•
•

Du kan ferdigstille epikrisen mens pasienten er til stede
Pasienten kan få med seg epikrisen etter avsluttet konsultasjon
Pasientdokumentasjon blir raskt tilgjengelig for interne og eksterne parter
Du kan hente tekstmaler med stemmen og diktere inn variabler i definerte felt
Du kan behandle flere pasienter innenfor samme tidsrom
Kostnader til skrivetjenester reduseres betraktelig
Du frigir tid som kan brukes på egen kjernevirksomhet

SpeechMagic leveres via Norsk Helsenett:
SpeechMagic leveres via Norsk Helsenett og er inkludert programvare for talegjenkjenning med tilhørende tjenester.
Løsningen har en lav investeringsterskel og bidrar til forutsigbare IT-kostnader. Gjennom en slik modell får du:
•
•
•
•
•

Bedre funksjonalitet
Bedre ytelse
Alltid siste versjon av programvare
Sentral administrasjon av ordbok, maler m.m.
Ryddig og oppdatert ordbok

Ønsker du mer informasjon?
Kontakt Produktsjef Tore Tanem, tlf.: 480 16 297 – epost tt@maxmanus.no eller
Salgssjef, Anne L. Andreassen, tlf.: 480 06 190 – epost: ala@maxmanus.no

Max Manus AS - Besøk vår hjemmeside www.maxmanus.no eller kontakt oss på telefon 23 00 74 70

Byrå: OKTAN

Fakta

Talegjenkjenning
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2.
nytt driftskonsept

Infodoc
Total
– 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
All oppdatering av Infodoc Plenario
Overvåking av data backup

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

Infodoc AS
Besøksadresse:
Postadresse:

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

Sentralbord: +47 815 32 020
Telefaks:
+47 55 12 55 40

