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Kjære alle Infodoc-brukere!

Sommeren står for trappene og vi har lagt bak oss en meget 
hektisk vår. Ved lanseringen av Infodoc Plenario versjon 2.9, 
som pågår i skrivende stund, har vi kommet med mange nyhe-
ter, blant annet automatiske oppdateringer. Dette vil spare 
dere og oss for mye tid fremover og fjerne mange tidligere 
potensielle feilkilder ved oppgraderinger. Dere vil oppleve 
en ny verden med versjon 2.9 ved fremtidige oppdateringer. 
Aldri mer skal dere behøve å bekymre dere for om dere har 
riktig versjon installert. Jeg håper at dere ser gevinsten av 
dette i månedene som kommer.

E-resept har vært pilotert i lengre tid, men nå starter utrul-
lingen som vi lenge har ventet på. I første omgang er det 
områder med Infodoc-dominans som får gå over til e-resept. 
Alt er klart fra Infodoc med versjon 2.9 og videre er det Helse-
direktoratet som bestemmer hvor og når e-resept kommer i 
de ulike regionene. Infodoc har som kjent vært ledende i dette 
prosjektet med 18 av 19 piloter i både Larvik og Os kommune. 
SystemX har hatt én pilot og CompuGroup (tidligere Profdoc) 
har ikke klart å komme i gang enda, grunnet en ustabil Winmed 
3.0. Det er hyggelig å se at det blir Infodoc-brukere som er de 
første på e-resept fremover.

Jeg har fått mange hyggelige tilbakemeldinger fra dere om 
at supporten er blitt mye bedre hos oss både på kvalitet og 
tid. Det er gledelig at dere merker effekten av tiltakene vi 
gjør, men vi stopper ikke der. Vi har ambisiøse mål når det 
gjelder responstiden vår på support og vi har et stykke igjen. I 
perioden nå rundt utrullingen av Plenario versjon 2.9 vil dere 
nok merke en noe tregere responstid da vi bruker mye res-
surser på dette, for at alle skal ha det samme utgangspunktet 
fremover. Dette er likevel bare en kortvarig periode, og vi setter 
store ressurser inn på supportsiden gjennom sommeren og 
utover høsten.

Vi jobber tett med Norsk Helsenett og er som leverandør 
sertifisert i henhold til Normen fra Helsedirektoratet. Vi jobber 
mye med sikkerhet og vil snart lansere en kampanje hvor vi 
på en enkel måte vil kunne tilby å sikre deres anlegg i henhold 
til Normen, hva datasikkerhet og infrastruktur angår. Dette 
vil komme i brevform til alle kunder når vi er klare. 

Til slutt vil jeg ønske alle en riktig fin sommer!

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as
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Velkommen til  
gamle og nye kunder

I løpet av våren har vi gleden av å ønske en rekke nye kunder velkommen 
som Infodocere. Ikke tilfeldig, tror vi. Økt markedsaktivitet, mange gode 
referansekunder som hjelper oss, og ikke minst – stabilt, gjennomprøvd og  
oppdatert produkt til riktig pris. Til sammen gjør dette at Infodoc vinner 
nye markedsandeler.

Jeg håper alle våre nye kunder fra Båtsfjord i nord til Stavanger i sør vil trives 
sammen med oss. 

Vi registrerer også at flere gamle Infodocere kommer tilbake til oss etter å ha 
brukt andre systemer en stund. Ingenting gleder oss mer! Velkommen til dere alle!  

Ønsker flere e-postadresser
Våre elektroniske nyhetsbrev når nå frem til de fleste av våre kunder. Vi erfarer 
likevel at  informasjonen ikke når frem til alle personer på kontoret. Vi oppfor-
drer derfor enda flere til å registrere sine e-postadresser – kanskje en spesiell 
oppfordring til de som arbeider som hjelpepersonell eller i administrasjonen. 
Det er ingen begrensning på hvor mange i en praksis som kan være mottagere av 
nyhetsbrev. Send din adresse til support@infodoc.no med nyhetsbrev i temafeltet. 
E-posten må også inneholde informasjon om hvilken praksis man er tilknyttet.  
For ordens skyld nevner jeg også at det er fullt mulig å motta nyhetsbrev til sine 
private e-postadresser dersom man ønsker det.

God sommer!
 
Mari-Anne Frantzen, 
Kundeansvarlig

Ansvarlig utgiver: Infodoc as - Tekst: Bjarte Ottesen, Mari-Anne Frantzen, Endre 
Dyrøy, Marte Oppedal Berge, Rikard Mauritzon, Sølvi Førde Lindås. Layout/trykk: 
Cox - www.cox.no - Forside: Helsesøster Hilde Hoddevik ved Eid helsestasjon.

Kundeansvarlig Mari-Anne Frantzen og Ulf Pedersen 
fra Odin Kapital under Infobruk i februar.
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Vi i Infodoc mener at ny funksjonalitet i Plenario ikke 
har verdi før den er tatt i bruk ute på legekontorer 
og helsestasjoner. Det er derfor med stor glede vi de 
siste ukene har gjennomført breddingen av Infodoc 
Plenario 2.9. Nå har vi endelig på plass automatisk 
oppdatering slik at fremtidige oppdateringer vil kunne 
varsles enkelt, gjennomføres på få minutter og med 
innebygget sikkerhet. Jeg er stolt over at Infodoc er 
det ledende journalsystemet når det gjelder å gjøre 
hverdagen til våre brukere enklest mulig. 

Vi har også gått over til å bruke Fest2 som datagrunnn-
lag. Ny, forbedret medikamentmappe er tilgjengelig, 
og det eneste som trengs i Plenario for å kunne skrive 
elektroniske resepter er et nytt lisensnummer. Men vi 
må nok vente med å dele dette ut til alle, da bredding 
må foregå i samarbeid med apotekene, koordinert av 
Helsedirektoratet. 6.juni begynner vi i utvalgte kommuner 
i Hordaland, og deretter går det slag i slag. Vi gleder oss 
på vegne av helse-Norge og våre brukere.

Infodoc har alltid fokusert på elektronisk kommunikasjon, 
og er eneste journalleverandør som utvikler egen kom-
munikasjonssoftware. Nå ser vi at denne strategien gir 
resultater for oss og våre kunder. Vi kan snu oss raskt, og 
levere det som trengs. Vi har flest elektroniske meldinger 
KITH-godkjent, og vi er blant annet i full gang med å 
bredde PLO-meldinger (elektronisk kommunikasjon 

mellom lege og pleie- og omsorgstjenesten) . I Bergen 
kommune har vi nesten alle legekontor oppe, i lykkelig 
kommunikasjon med Pleie og Omsorg. Vi har elektronisk 
oppgjør for jordmor i drift i feltet, og vi har fått på plass 
kommunikasjon med Folkehelseinstituttet via Norsk 
Helsenett.

Ca 1.juli vil vi lansere en ny versjon av Infodoc Plenario, 
grunnet den nye sykmeldingen som skal tre i kraft fra 
denne datoen. Jeg skriver ca fordi det ikke blir gitt oss 
anledning til å pilotere løsningen mot NAV før 27.juni – 3 
dager før den trer i kraft! Klok av skade ønsker vi ikke å 
sende ut en løsning som ikke er grundig testet, så det er 
mulig at vi får til en ordning som gjør at våre kunder kan 
vente noen dager ekstra med å ta i bruk denne nye typen 
sykmelding. Når den nye versjonen er klar vil det dukke 
opp en automatisk oppdatering på serveren hos alle som 
har installert Infodoc Plenario 2.9.

Til slutt må jeg minne om F1, hjelpetasten, som alltid gir 
tilgang til hjelpefiler, gode råd og informasjon om hva 
som er nytt. Sjekk også ut instruksjonsvideoene på kun-
desenteret på web for opplæring i ny medikamentmappe 
eller annen funksjonalitet. 

Med vennlig hilsen
Produktsjef
Endre Dyrøy
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Nyansatt i infodoc
Henrik André Tellevik
Infodoc er opptatt av kvalitet på utviklingen av våre produkt. Utviklingsteamet er derfor styrket 
med en ny utvikler. Henrik André Tellevik er 33 år. Han er født og oppvokst i Bergen og tok sin 
utdannelse ved Den Polytekniske Høgskolen. Han kommer fra jobben som systemutvikler 
i Bergen Itech As hvor han har jobbet med samme teknologi som Infodoc de siste 6 årene. 
Henrik André er sertifisert som Microsoft Professional Developer i .Net framework 4.
Som utvikler i Infodoc vil Henrik André jobbe i team sammen med de andre utviklerne og 
testerne. Vi jobber etter smidig metode og har fokus på tilbakemelding fra brukerne ved 
utvikling av nye funksjoner. Vi er glade for å kunne ønske Henrik André velkommen til Infodoc.

Produktsjefens Hjørne
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Aktuelt

Helsestasjoner i endring

Mye har skjedd på Norges helsestasjoner 
det siste halvåret. Fra 1.januar 2011 har alle 
refusjonskrav måttet bli sendt elektronisk til 
HELFO.

Det første refusjonskravet, som ble mottatt over 
linje av HELFO, kom fra Åsnes helsestasjon som 
bruker Infodoc Plenario. Bare få sekunder etter 
at oppgjøret ble sendt kunne HELFO behandle 
dette , og utbetalingsvedtaket ble fattet samme 
dag. 

I tillegg har det kommet en ny og enklere versjon 
for registrering av vaksiner i SYSVAK. Den nye 
versjonen sender informasjonen til SYSVAK 
vìa Norsk Helsenett og InfoEDI. Med Infodoc 
Plenario 2.9 blir nye vaksinekoder automatisk 

hentet inn fra Folkehelseintituttet (FHI) slik 
at man ikke lenger behøver å vente på en ny 
versjon av Infodoc Plenario for å få riktige koder.

Infodoc har stor dekning av helsestasjoner i 
Norge. I Nordfjord i Sogn- og Fjordane bruker 
nå alle helsestasjonene Infodoc Plenario. I uke 
21 fikk Eid kommune, som siste helsestasjon i 
området, installert Infodoc Plenario. Vi ønsker 
å takke for at vi fikk dokumentere oppstarten 
og ønsker dere lykke til med tilvenningen til 
et nytt system.

Infodoc dekker nå alle helsestasjonene i Nordfjord. Helsesøstrene Barbro Søvik Silden, Linda Gotteberg og Hilde Hoddevik ved Eid helsestasjon tok i bruk Infodoc Plenario i mai.



Infodoc var heldig å bli invitert som utstiller 
til ØNH-legenes vårmøte på Gjøvik 27.- 
28. mai. Møtet ble avholdt på Quality Strand 
Hotel.

Det var et nyttig møte for å bli enda bedre 
kjent med denne spesialistgruppen. Det 
var også lærerikt å møte andre aktører 
som er viktige samhandlingspartnere for 
ØNH-legene og deres praksiser. For oss som 
ønsker å levere effektivitet satt i system, ser 
vi nødvendigheten av å kunne integrere 
journalsystem og måleapparater som er 
viktige i faggruppens arbeidshverdag. 

Dette jobber vi videre med og håper å kunne 
presentere nye integrasjoner før ØNH-
legenes høstmøte i Oslo i slutten av oktober.
Da vi likevel var på Gjøvik var det hyggelig 
å få anledning til å besøke vår mangeårige 
kunde Gjøvik Spesialistpraksis der vi ble godt 
mottatt av både helsesekretær, audiograf og  
ØNH-lege. 

Også her fikk vi gode tilbakemeldinger 
og svært nyttige forslag til hvordan våre  
løsninger kan optimaliseres ytterligere.  
Takk for gode innspill! 

5

ØNH-legenes vårmøte på Gjøvik

Infodoc har lenge arbeidet med å 
optimalisere fagjournalen for øyele-
ger i Infodoc Plenario. Nå leverer vi 
integrasjoner til de aller fleste øye-
apparatene som eksisterer på norske 
legekontor. I tillegg har vi et ønske om 
å kontinuerlig tilpasse programmet 
vårt til de apparatene som kundene 
våre ønsker å benytte i sin praksis. 
27.-28.mai var vi tilstede på Norsk 

Oftomologisk Forenings vårmøte i 
Tønsberg. Her møtte vi eksisterende 
brukere av Infodoc Plenario og ble 
kjent med nye som kunne være inter-
essert i å se nærmere på programmet. 
Dersom du er interessert i å høre 
andre brukeres erfaringer med våre 
integrasjoner, oppforderer vi deg til 
å kontakte oss på enten e-post; salg@
infodoc.no eller telefon; 815 32 020.

NOFs vårmøte 27.-28.mai

Slottsfjellet i Tønsberg viste seg fra 
sin beste side da vi var tilstede på 
NOFs vårmøte 27.-28.mai.

ØNH-lege Espen Kongelf fra 
Gjøvik Spesialistpraksis besøkte også 

Infodocs stand under ØNH-legenes 
høstmøte på Quality Strand Hotel.



6

www.infodoc.no

kundemagasin #02 - 2011

2.5

in
fo

br
uk

Flere Infobruk-
arrangement
I etterkant av årets Infobruk-kurs og årsmøte 
sendte vi ut evalueringsskjema til deltakerne, 
for å få tilbakemeldinger på programmet og 
gjennomføringen av arrangementet. 

Nærmere 20% av deltakerne har gitt oss nyttige 
tilbakemeldinger, hvor et gjennomgående tema 
er at Infobruk må bestå! Det store flertallet sier at 
de skal delta på Infobruk igjen og de vil anbefale 
sine kolleger å gjøre det samme. 

Dette er selvsagt gode nyheter for oss som sitter 
i arrangementskomiteen, og inspirerende for 
planleggingen av fremtidige arrangementer. 
Respondentene fremhever muligheten til å bli 
kjent med Infodoc Plenarios nye funksjonaliteter 
som viktigste grunn til å delta på arrangementet. 

Infobruks kurs og årsmøte er en av de få arenaene  
hvor man, i tillegg til å få demonstrert ulike 
løsninger i Infodoc Plenario, også får møte 

Infodoc-ansatte som kan svare på det man 
måtte ønske å spørre om. Samtidig fremheves det 
sosiale aspektet ved arrangementet. For mange 
har Infobruk blitt et fast møtested for å møte 
igjen kolleger. 

Vi takker for gode innspill og oppfordrer dere 
til å fortsette å tipse oss om tema og annet  
som kan gjøre fremtidige arrangementer enda 
bedre.

Årets Infobruk-
møte ble avholdt 
på Clarion Bergen 

Airport Hotel.

Infodoc 
gratulerer!
Fastlege Regin Hjertholm fra 
Bergen fikk årets Allmenn-
legepris under Allmennlege-
foreningens landsrådsmøte. I 
følge Allmennlegeforeningen 
fikk Regin prisen for all 
arbeidsinnsats han har lagt 
ned innen forbedring av 
datajournalverktøy i allmenn-
praksis. Vi i Infodoc er svært takknemlig for å ha Regin Hjertholm som 
pådriver i vårt produktråd, og gratulerer så mye med den gjeve prisen.

26.5.2011 fikk Janecke Thesen Legeforeningens kvalitetspris for primær-
helsetjenesten. Janecke Thesen, som er medlem i Infobruks styre, er til 
vanlig fastlege ved Valestrand legekontor. Hun får prisen for å har vært 
en vesentlig pådriver for et omfattende kvalitetsarbeid innenfor norsk 
allmennmedisin i mer enn ti år, heter det i begrunnelsen for tildelingen. 
Infodoc gratulerer!

Regin Hjertholm ble tildelt årets Allmennlegepris 
under Almennlegeforeningens landsrådsmøte.
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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

Neste Infobruk-møte vil altså 

finne sted på Solstrand Hotel & Bad 

17.-18. februar 2012

Kjære Infobruker!
Først av alt vil Infobruk gratulere Regin Hjertholm med 
Allmennlegeprisen 2011. 

Regin fikk prisen for den arbeidsinnsats han gjennom lang 
tid har gjort for forbedring av datajournalverktøy i allmenn-
praksis, ikke minst det siste året der han har stått i bresjen 
for EPJ-løftet. Han har tidligere i mange år også vært med i 
Infobrukstyret og sitter i Infodocs produktråd. 

Det er gledelig at Allmennlegeforeningen med denne prisut-
delingen viser at den ser betydningen av arbeidet som gjøres 
for å forbedre våre dataverktøy. Nok en gang gratulerer til 
Regin med en høyst fortjent pris!

I forrige nummer av Infomag skrev vi at neste års Infobrukmøte 
skulle gå av stabelen 10.-11. februar. Det har siden vist seg at 
det var umulig å finne egnet sted å ha arrangementet denne 
helgen, og vi måtte derfor forskyve møtet en uke. 

Vi har imidlertid vært så heldige at vi da har fått booket oss 
inn på Solstrand Hotel & Bad. Dette er et tradisjonsrikt, fami-
liedrevet hotell som ligger vakkert til ved Bjørnefjorden ca 30 
km fra Bergen og Flesland. I tillegg til konferansefasiliteter har 
hotellet en flott spa- og velværeavdeling som er vel verdt et 
besøk. Hvorfor ikke unne seg litt luksus og forlenge oppholdet 
med en ekstra overnatting?
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www.infodoc.no/support

Nytt oppdateringssystem
Med versjon 2.9 blir oppdatering av din Plenario en helt ny 
opplevelse. Fra og med 2.9 er oppdateringer forenklet og forbedret 
på flere områder:  

Automatisk nedlasting av oppdateringer (krever helsenett-flex)
Når Infodoc plenario versjon 2.9 er installert vil du alltid være 
oppdatert! Plenarioinstallasjonen på din server vil selv sørge for 
å regelmessig sjekke om oppdateringer er tilgjengelig. Dette er 
en smart funksjon som fungerer på samme måte som Windows-
oppdateringer. Det vil si at oppdateringer som Infodoc legger 
ut automatisk blir lastet ned til din server. Programmet som 
håndterer nedlasting og oppdatering kjører på deres server som 
”Status for kunde” (Kan startes fra: Alle programmer/Infodoc 
Plenario server).

Enklere installasjon
Selve oppdateringen er en helt annen opplevelse en hva som hittil 
har vært hverdagen til driftsansvarlig på kontoret. Med versjon 2.9 
på plass er det ikke noen grunn til bekymring når Plenario skal 
oppdateres.  Du trenger bare å godkjenne den ferdig nedlastede 
oppdateringen for å få alt på plass, og selve installasjonen vil 
være unnagjort i løpet av minutter.

Varsling om nye oppdateringer
Alle brukere som har Administratorrollen knyttet til sin signatur 
vil få en Plenario intern-epost om at en ny oppdatering er lastet 
ned. Når oppdaterin-
gen er utført på server 
vil en beskjed om ny 
klientversjon ligge klar 
på alle Plenario arbeids-
stasjoner.

Driftssikkerhet
En oppdatering vil ikke lenger kunne årsake problemer med 
driften (som var en reell mulighet tidligere). Dette fordi hver 
oppdatering er laget slik at ingen endringer gjøres på serverinstal-
lasjonen før det er kontrollert at alt har gått som det skal. Ved 
feil/avvik vil oppdateringen automatisk “rulle tilbake” slik at 
Plenarioinstallasjonen forblir urørt, og fortsetter å kjøre som før 
oppdateringsforsøket. 

Integrert fjernsupport
Endelig på plass! 
Har du lagt merke til den nye snarveien?

Med versjon 2.9 er og den tidligere annonserte fjernsupport-løsningen på plass. 
Med denne løsningen er det du som kopler opp til den Infodoc-konsulent du 
snakker med, istedenfor for omvendt.

Hva er poenget?
Ved å snu på oppkoplingsprosedyren for fjernsupport vil Infodocs konsulenter  
alltid kunne kople opp direkte til din egen maskin, i tillegg er denne  
oppkoplingsmåten i tråd med forskrifter i Normen for informasjonssikkerhet. 
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Tips

Fungerer din 
Plenario optimalt?

Følg InfodocAS på Twitter og bli 
oppdatert på de ferskeste nyhetene 
fra Infodoc.

Noen brukere opplevde at systemet ble tregere etter 
oppdatering til Infodoc Plenario 2.9. Dette skyldes 
feilaktige Internett-instillinger. Kontroller oppsettet 
for din nettleser mot instruks fra Norsk Helsenett:

Åpne Internet Explorer og gå til Verktøy -> Alterna-
tiver for internett -> Tilkoblinger -> (knapp)LAN 
innstillinger (Mozilla Firefox: Verktøy -> Innstillinger 
-> Avansert (m/bilde av et tannhjul) -> Nettverk -> 
Innstillinger) - kontrollere at det bare er haket for 
”Bruk skript for automatisk konfigurasjon”:

Hvis dere har maskinvare som tilfredsstiller kravene til 
Plenario, og Internett-innstilingene er riktige, men dere 
likevel opplever generell treghet (og/eller ”timeout”
på f.eks. økonomiske rapporter), så er det sannsynlig 
at deres sql-database trenger vedlikehold. 

En Sqldatabase må ha regelmessig vedlikehold for å 
yte jevnt og optimalt. Enkleste måten å vedlikeholde 
Plenariodatabasen er å sette opp en sk. Vedlikeholds-
plan (egen funksjon som følger med fullversjoner av
sql-servere) for Plenariodatabasen, som minimum 
inneholder regelmessig indeksering av databasen.

Konsulentbistand til oppsett av Sql-server Vedlike-
holdsplan kan bestilles fra Infodoc (salg@ infodoc.no)
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inFOdOC 
KUNDEHISTORIER

Det er fredag, sol og sommerstemning i  
Sandefjord. Etter en nydelig, men noe  
nervøs, propellflytur over fjellet fra  
Vestlandet, er det deilig å ankomme de  
lyse lokalene til Annen Etasje Legesenter. 

Vi blir hjertelig mottatt av blide Marianne 
som mer enn gjerne viser oss rundt i de 
nyoppussede lokalene. Vi blir geleidet rundt 
på laben, til kontorer og pauserom som 
bærer et personlig preg og gir oss følelsen 
av at her arbeider det folk som trives i  
jobben sin.

Elektronisk kommunikasjon
-Vi har det veldig hyggelig på jobb, bekrefter 
Marianne. Vi er en sammensveiset gjeng 
som har jobbet  sammen i mange år nå og 

som liker å vise at vi setter pris på hver-
andre. Her går det meste på skinner. Med 
gode hjelpemidler og hyggelige kolleger 
har vi flyt i arbeidsdagen, fortsetter hun. 
Marianne kan blant annet fortelle at kom-
munikasjonsflyten forbedret seg radikalt 
etter at de bestemte seg for å bare benytte 
elektroniske huskelapper.  

– Nå trenger vi ikke bekymre oss for om 
post-it-lapper er forsvunnet eller irritere 
oss over manglende tilbakemeldinger. Alt 
er dokumentert i journalsystemet, sier 
Marianne med et smil.

Brukte Winmed
Plutselig strømmer flere blide kolleger inn 
på pauserommet. Det er tid for felles lunsj. 

I dag er det Gunnhild som disker opp med 
ferske rundstykker, jordbær og et stort utvalg 
pålegg .

– Det er viktig å kose seg på jobben, sier hun. 

Trivselen har tydeligvis ført til stor tillit blant 
kollegene. De er nemlig alle enige i at valget 
om hvilket journalsystem som skulle brukes i 
hovedsak ble tatt av Susanne, som er fastlege 
ved senteret. 

– Flere av oss var i grunnen Winmed-brukere 
fra før, men da Infodoc var rimeligere i pris 
ble jeg nysgjerrig på hva dere kunne tilby, 
og det tok ikke lang tid før jeg mente at 
det måtte være det riktige valget å ta, sier 
Susanne.  

Fra Lada til Mercedes 
Besøk på Annen Etasje Legesenter i Sandefjord
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– Ja, i dag er vi helt sikre på at Susanne tok 
det rette valget for oss, nikkes det rundt 
bordet. Til Infodocs glede samtales det blant 
kollegene om hvor enkelt Infodoc Plenario er 
å bruke samtidig som systemet inneholder 
effektive løsninger.

– Det må likevel påpekes at det er nødvendig 
å lære seg hurtigtastene for å gjøre ting raskt, 
sier Susanne. 

Følte oss nakne
Som det alltid er når man endrer på gamle 
vaner, så forteller også gjengen på Annen 
Etasje at det tok en stund før de hadde vent 
seg til nye rutiner. 

– Da vi bestemte oss for å kaste alle papir-
skjemaer og bare bruke de elektroniske 
versjonene følte vi oss rett og slett nakne, 
forteller Susanne.  

– Det var nødvendig å tøffe seg litt opp da, 
men vi visste jo innerst inne at det var det 
eneste riktige å gjøre, fortsetter hun. 

– Å ha det meste av papirer elektronisk 
har spart oss for masse tid, sier sekretær 
Gunnhild. 

– Før måtte vi faktisk gå ned på NAV for å 
hente sykmeldingene. Nå gleder vi oss veldig 
til å ta i bruk de nye pleie-og omsorgsmel-
dingene. 

– For ikke å snakke om elektroniske resepter, 
skyter Susanne inn. 

E-resept
Sandefjord er valgt ut som et av de første 
områdene i Norge som får ta i bruk elektro-
niske resepter. I følge Helsedirektoratet skal 
alle legekontor i Sandefjord med journal-
system som inneholder e-resept-løsningen 
kunne formidle resepter elektronisk innen 
utgangen av 2011. Infodoc Plenario 2.9 
innehar denne løsningen som har vært i 
bruk av utvalgte legekontor siden mai 2010. 

Personellet på Annen Etasje er tydeligvis 
fornøyde med moderniseringen av arbeids-
rutinene sine. De kan fortelle at kollega, 
Benjamin Noddeland, til og med har uttalt 
at å gå over til Infodoc Plenario var som å 
gå fra Lada til Mercedes. 

– Ja, vi er godt fornøyde med våre hjelpemid-
del i hverdagen og ønsker at våre kolleger 
skal få oppleve det samme, sier Susanne, før 
hun og resten av jentene  smilende fortsetter 
arbeidsdagen sin.  

”Kunsten å være 
lykkelig består i å gjøre 
sine gleder enkle”. 
- Trivsel og glede står i 
fokus på Annen Etasje 
Legesenter.

Gode kolleger på Annen 
Etasje, fra venstre: 
lege Ingunn Kohn 
Olsen, lege Susanne 
Monica Prøsch, 
student Anna, sekretær 
Gunnhild, sekretær 
Ellen og sekretær 
Marianne. Legene Hilde 
Caroline Råmunddal og 
Benjamin Noddeland 
var ikke tilstede da 
bildet ble tatt.
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– 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

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


