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2.5Kjære alle Infodoc-brukere!

Høsten står foran oss og selv om vi går mot mørkere tider er det 
mye som ser lysere ut enn på lenge. Jeg skrev sist om lansering 
av versjon 2.9 av Plenario med automatiske oppdateringer. 
Selve utrullingen av versjon 2.9 var kompleks og tidkrevende. 
Men når man så var over i en ny verden, med automatiske 
oppdateringer, var vi i stand til å lansere versjon 2.10 med ny 
sykmelding totalt problemfritt for dere brukere!

Vi jobber hardt for at dere skal oppleve produktet og supporten 
vår som det beste alternativet. Det spiller ingen rolle hva vi 
måtte mene, men hva dere faktisk opplever. For å bedre kunne 
måle dette, og få en tettere dialog med alle brukere, har vi 
startet med brukerundersøkelser. Det er veldig verdifullt for 
oss å få direkte tilbakemeldinger på eksempelvis support og 
hvordan ny funksjonalitet oppleves for brukerne. Undersø-
kelsen etter 2.9 viste større svakheter, da denne versjonen 
opplevdes som et dårligere produkt enn forgjengeren av 
majoriteten. Dette har vi selvsagt tatt umiddelbart tak i og 
retter i all hovedsak alle innmeldte svakheter til versjon 2.11, 
som kommer i november.

Deres tilbakemeldinger gjør at vi kan unngå å gjenta feilskjær. 
De som besvarer brukerundersøkelser har en unik mulighet 
til å påvirke utviklingen av produktet, og jeg oppfordrer alle 
til å delta. 

E-resept-prosjektet startet utbredelsen rundt siste num-
mer av Infomag. I mellomtiden har Sunnhordland, Sotra, 
Øygarden og Askøy fått e-resept. I skrivende stund går Voss 
og indre Hordaland opp på e-resept og Bergen står for tur 18. 
oktober. Hordaland blir med dette det første fylket som bruker 
e-resept, så lenge man bruker Infodoc Plenario selvsagt. I 
midten av november er Vestfold neste fylke ut. Mottakelsen 
av e-resept har vært formidabel. Elektronisk forskrivning av 
resepter oppleves som brukervennlig og enkelt. Infodoc har 
vært den ledende aktøren i dette prosjektet og sammen med 
Helsedirektoratet har vi fått på plass en meget god løsning 
som nå utbredes nasjonalt. 

Fokus på support og responstid forsvinner aldri. Vi gjør 
nå strukturelle endringer i Infodoc for å gjøre kvaliteten 
på produktet vårt bedre, samt stadig forbedre tjenestene 
fra konsulent- og supportavdelingen. Vårt eneste mål for 
endringene er dette:
Å øke deres tilfredshet med Infodoc.

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as
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Vi er forbi den 
store kneiken
Vi har lagt bak oss en sommer som på Infodoc-

fronten har vært preget av oppgradering til versjon 2.9/2.10, og flere nye 
rutiner å forholde seg til. Vi var klar over at dette var en stor oppgradering, 
men har innsett at den kanskje oppleves som mer omfattende for våre 
kunder enn det vi i Infodoc hadde forutsett. 

Vi ønsker å få kontinuerlige tilbakemeldinger på produktet vårt og få større 
kjennskap til hvordan brukerne våre opplever vår håndtering av ulike saker. Der-
for sender vi nå ut elektroniske brukerundersøkelser for hver nye oppdatering. 

Det var høy deltakelse på brukerundersøkelsen etter versjon 2.9. og vi fikk 
mange nyttige innspill som vi tar med oss i videreutviklingen av Infodoc 
Plenario. Versjon 2.9 inneholdt grunnlaget for automatiske oppdateringer 
i tillegg til ny medikamentmappe som tilrettelegger for e-resept. Dette var 
en stor oppdatering som førte til at mange av våre brukere så det nødvendig 
å få assistanse fra Infodoc. Vi beklager belastningen dette har påført dere, 
men synes det er gledelig å se at flertallet følte seg godt ivaretatt av Infodocs 
supporttjeneste. Vi fikk også en god del tilbakemeldinger på medikamentmap-
pen i forbindelse med overgang til FEST2. I Infodoc Plenario 2.10 gjorde vi 
flere endringer på bakgrunn av dette, som forhåpentligvis oppleves som 
forbedringer. Flere justeringer kommer utover høsten. 

Også etter ferien har jeg hatt gleden av å besøke en rekke av våre kunder. Alltid 
hyggelig å få komme og hilse på dere, og ikke minst nyttig å få se hvordan 
våre løsninger påvirker deres hverdag. Jeg benytter anledningen til å skryte av 
alle dere der ute som viser en imponerende stå-på-vilje til å forholde dere til 
alle endringer; uansett om det er lovpålagte endringer eller programmessige 
nyheter.

Årets store kneik med masse omlegging er over, og vi i Infodoc ser høsten lyst i 
møte med automatiske oppdateringsrutiner og mer effektive supportløsninger. 
I tillegg gleder det oss at flere og flere ser nytten av å gå på kurs for å bedre 
være i stand til å gjøre hverdagen sin effektiv.

Med ønske om en fin høst!

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: Daglig leder i Infodoc, Bjarte Ottesen, Byråd for helse 
og inkludering i Bergen, Hilde Onarheim, og produktsjef i Infodoc, Endre Dyrøy.
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Hvordan lage og kontinuerlig forbedre det beste 
pasientjournalsystemet på markedet? I Infodoc er det 
produktsjefens oppgave å ha svaret på dette spørsmålet. 
Jeg har dessverre ikke ubegrensede ressurser for å løse 
dette. Det er derfor viktig at de forbedringene vi velger 
å lage er av betydning og riktig for våre brukere, og 
ikke minst at det er enkelt for brukerne å ta i bruk nye 
versjoner og ny funksjonalitet.

Vi velger en brukerstyrt utvikling hvor kundenes ønsker 
er i fokus. For å bli enda mer treffsikker kommer vi til å 
sende ut en spørreundersøkelse etter hver oppdatering 
der vi måler hvordan oppdatering og ny funksjonalitet ble 
mottatt. Vi har hittil sendt ut to slike brukerundersøkelser. 
Tusen takk til alle som tok seg tid til å svare på disse 
undersøkelsene!

I Infodoc Plenario versjon 2.9 måtte vi gjøre en omleg-
ging for å klargjøre for automatisk oppdatering. Det 
var en krevende oppdatering, og en investering i en 
enklere og mer brukervennlig fremtid. Det var gledelig 
å få tilbakemeldinger via brukerundersøkelsen om at 
support-avdelingen vår opplevdes som en trygghet i 
forbindelse med oppdateringen. Vaksinemappen ble også 
godt mottatt, mens vi fikk inn en del forslag til forbedring 
på Medikamentmappen. Disse tilbakemeldingene tok vi 
med oss i utvikling av versjon 2.10, og vi vil implementere 
enda flere i versjon 2.11. Spesielt vil vi forenkle virkestoff-
forskriving og bytte av medikament der produkt er utgått 
fra FEST-registeret.  

Undersøkelsen som ble sendt ut i forbindelse med 
lanseringen av Infodoc Plenario 2.10, tok først og fremst 
for seg overgangen til ny sykmelding. De som har vært 
med i helse-Norge en stund husker kanskje utfordringene 
forrige oppdatering av sykemelding medførte i 2008. 

Med Infodoc Plenario og automatisk oppdatering ble 
overgangen i 2011 en suksess, noe som også gjenspeiles 
i svarene som har kommet inn i spørreundersøkelsen. 
Så langt synes det som om investeringen i automatisk 
oppdatering har vært smart, både for oss, og for dere 
som ønsker en enkel og effektiv hverdag.

Til slutt vil jeg takke alle mine dyktige kollegaer, alle 
brukerne, alle som tar seg tid til å svare på spørreun-
dersøkelsene, og ikke minst Infobruk for arbeidet gjort 
i 2011. Vi jobber alle hardt for at Infodoc Plenario skal 
fortsette å levere den beste hverdagen, og den beste 
brukeropplevelsen. 

Husk å minne hverandre på F1-tasten! 

Med vennlig hilsen
Endre Dyrøy
Produktsjef
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Nyansatt i infodoc
Åshild Stenevik 
begynte som seniorkonsulent i vår supportavdeling i juni. Hun kommer sist fra EDB Ergo Group 
AS der hun har arbeidet med drift og 2.linje support som seniorkonsulent. Siden 2006 har Åshild 
blant annet hatt driftsansvar for DnBNOR Finans.  Åshild har både en Cand.mag. med blant annet 
Humanistisk informatikk fra universitetet i Bergen, og lang praktisk erfaring med kundeoppfølging, 
samarbeid med IT-avdelinger og å fungere som kontaktledd mellom brukere og teknisk ansvarlige. 
Åshild har og mangeårig teknisk erfaring fra implementeringer, oppgraderinger og vedlikehold av 
forskjellige systemer, som win2003, win2008, Citrix MF, SCCM, Lotus Notes, AD, DNS og DHCP 
m.m. I tillegg har Åshild arbeidserfaring med prosjektledelse som hun vil ta med seg i ny stilling 
i Infodoc, som konsulent med teknisk ansvar og ansvar for 2. linje support.

Produktsjefens Hjørne

Produktsjef Endre Dyrøy møtte mange interesserte leger på informasjons-
møte om Infodoc Plenario i Stavanger i begynnelsen av september.
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Aktuelt

Najonal utrulling av e-resept er nå godt i 
gang. Alle brukere av Infodoc Plenario har 
den nødvendige funksjonaliteten på plass 
i journalsystemet, og det gjenstår bare for 
hvert enkelt legekontor å få et klarsignal fra 
Helsedirektoratet om å ta i bruk den nye 
reseptforskrivningen. 

Kontrollert utrulling
Helsedirektoratet har delt landet opp i like 
områder hvor et og et område får ta i bruk 
e-resept om gangen. Legekontorene i Os 
kommune i Hordaland og Larvik kommune i 
Vestfold sendte de første elektroniske resep-
tene i 2010, som piloter i prosjektet. 6.juni i 
år startet den nasjonale utrullingen med fem 
kommuner i Sunnhordland. I august fortsatte 
innføringen i resten av Hordaland, mens 
Sandefjord og Tønsberg  tar over stafettpinnen 
litt senere i høst. Slik skal utrullingen foregå 
til hele landet er dekket. Helsedirektoratet 
estimerer at prosjektet vil være fullført i 2013. 

Infodoc i ledelsen
28.juli skrev Bergensavisen om Infodocs 
nøkkelrolle for utviklingen av e-resept. Her 
forteller Infodocs produktsjef, Endre Dyrøy, 
at han ser frem til at vi kan gå til hvilket som 
helst apotek i landet for å ta ut våre medisi-
ner. Han ser det også som en stor fordel at 

legene til enhver tid vil være oppdaterte på 
bivirkninger og eventuelle andre merknader 
ved medikamentene som skrives ut til pasi-
entene. Legene har også oversikt over om 
pasientene har hentet ut sine medisiner, noe 
som hindere misbruk av resepter. Infodoc har 
gjennom hele prosjektet ledet utviklingen av 

den nye funksjonaliteten som vil gjøre både 
helsepersonell og pasienters hverdag en god 
del enklere.
I første omgang er det brukere av Infodoc  
Plenario som får ta i bruk e-resept, mens  
de andre journalleverandørene følger etter-
hvert.

Nå kommer e-resept til deg!

Deler av Infodocs utviklingsavdelig var avbildet i Bergensavisen 28.juli i år i forbindelse med Infodocs lansering av e-resept. 
Her ved (fra venstre) Sigbjørn Hellene, Kristian Sandven, Berit Hellene og Hans Espen Skorpen. Foran: Produktsjef, Endre Dyrøy.

4

Torsdag 1.september møtte 12 legesentre i Stavanger-området opp på Norsk 
Oljemuseum for å høre hva Infodoc Plenario kan tilby deres hverdag. Her fikk de en 
innføring i journalsystemet og fikk muligheten til å bli kjent med organisasjonen 
bak. Både vår kundeansvarlige, Mari-Anne Frantzen, og produktsjef, Endre 
Dyrøy, var tilstede, i tillegg til salgsrådgiver Trude Toppe Johansen. Mari-Anne 
Frantzen ga de fremmøtte en innføring i Infodocs organisering for å ivareta 
kundenes behov. Her la hun spesielt vekt på Infodocs mulighet til å kople seg 
direkte opp på brukernes datamaskiner for å utføre fjernsupport. Trude Toppe 
Johansen la også frem resultater for innføring av e-resept, noe som skapte stor 
interesse hos tilhørerne.

Kvelden ble avsluttet med hyggelig prat akkompagnert av deilig tapas fra Bølgen 
& Moi. Her knyttet vi kontakter som vi håper vi vil samarbeide med i lang tid 
fremover. Infodoc har lenge ønsket å bli bedre kjent med miljøet i Stavanger-
regionen og ser på dette møtet som en god start. Ut fra kveldens fremmøte 
konkluderer vi med at det er mange som ser etter nytt journalsystem om dagen.

Hyggelig møte i Stavanger

15 legekontor fra Stavanger-regionen deltok på Infodocs informasjonsmøte 
1.september på Norsk Oljemuseum.
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Onsdag 7. september fikk Infodoc besøk 
av Byrådet i Bergen, ved Byråd for helse og 
inkludering Hilde Onarheim, i våre lokaler 
på Bønes i Bergen. Infodoc har lenge hatt et 
ønske om tettere dialog med myndighetene, 
og inviterte Byrådet for å gjøre dem bedre kjent 
med hva Infodoc har bidratt med i realisering 
av Samhandlingsreformen.

Lokale ressurser
– Det er viktig å bli kjent med det lokale nærings-
livet for å vite hvilke alternative løsninger vi 
kan benytte oss av, uttaler Hilde Onarheim, 
byråd for Helse og inkludering i Bergen. Vi møter 
henne i våre lokaler på Bønes  til en uformell 
presentasjon av Infodoc og løsningene vi har 
utviklet.  – Vi har invitert Byråden i dag for å 
sette fokus på nyskapningen i helsevesenet, og 

hvordan vi kan bidra med vår kompetanse for 
Bergen kommune, sier Bjarte Ottesen, daglig 
leder i Infodoc AS. Byrådet fikk blant annet 
høre om Infodocs nøkkelrolle ved utvikling 
av e-resept som nå utbredes over hele Norge.  
E-resept skal gjøre det mulig for pasientene 
å hente ut sine medisiner på hvilket som 
helst apotek i hele landet, og er et viktig steg 
i moderniseringen av helsevesenet.  – Det vil 
være en stor fordel for oss å få en tettere dialog 
med kommunen for å samkjøre myndighetenes 
planer med de behovene som eksisterer hos 
våre kunder i primærhelsetjenesten, forteller 
Ottesen.

Bergen kommune i særstilling
Infodoc har også utviklet en løsning som gjør 
at fastlegene og pleie- og omsorgstjensten 

kan utveksle elektroniske meldinger (PLO-
meldinger).  – Dette gjør at fastlege og sykehjem 
bedre kan samkjøre behandling av pasienten, 
og vil i større grad kunne hindre feilmedisi-
nering, forklarer produktsjef i Infodoc, Endre 
Dyrøy. – Bergen kommune har jobbet hardt 
for å få denne løsningen på plass, sier Hilde 
Onarheim. – Det er svært gledelig at legekontor 
i alle bydeler nå benytter PLO-meldingene og 
at Bergen er den kommunen i landet som har 
kommet lengst i samhandling med pleie- og 
omsorgstjenesten, fortsetter Onarheim. – Fort-
satt satsning innen helse skal sørge for at vi 
gjennomfører Samhandlingsreformen på en 
god måte, avslutter Byråden.

Byråd for helse i Bergen, Hilde Onarheim, syntes det var interessant å bli bedre kjent med hvilken kompetanse Infodoc sitter på. Her flankert av Bjarte Ottesen, Daglig leder i Infodoc AS, 
og produktsjef Endre Dyrøy.

Tettere dialog mellom 
Infodoc og myndighetene
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2.5
KURSPLAN 
2. halvår 2011

Kursnavn Sted Dato/kl.slett Kursinnhold Pris

EDI-kurs –  Bergen Fredag 26.08.2011 Stikkord: begrepsforståelse, meldingstyper,  3 000,- 
elektronisk  kl 09-13 oppsett av EDI-partnere, avvikshåndtering per person
meldingsutveksling    

Infodoc Plenario  Bergen Tirsdag 13.09.2011 Stikkord: Sikre effektiv bruk av Plenario med 4000,-
for helsestasjon  kl 9-15 innføring i systemvedlikehold per person

EDI-kurs –  Oslo Torsdag 15.09.2011 Stikkord: begrepsforståelse, meldingstyper,  3000,-
elektronisk   kl 12-16 oppsett av EDI-partnere, avvikshåndtering per person
meldingsutveksling   

EDI-kurs –  Larvik Torsdag 29.09.2011 Stikkord: begrepsforståelse, meldingstyper,  3000,-
elektronisk   kl 12-16 oppsett av EDI-partnere, avvikshåndtering per person
meldingsutveksling   

Systemansvarlig-kurs  Oslo Fredag 16.09.2011 Stikkord: Sikre effektiv bruk av Plenario inkludert 4000,-
med egentrening og   kl 09-15 oppsett av snarveier, tilpasning egne maler/ per person
veiledning   dokumenter og øvrige konfigureringsmuligheter

Systemansvarlig-kurs  Bergen Fredag 7.10.2011 Stikkord: Sikre effektiv bruk av Plenario inkludert 4000,-
med egentrening og   kl 09 - 15 oppsett av snarveier, tilpasning egne maler/ per person
veiledning    dokumenter og øvrige konfigureringsmuligheter 

Systemansvarlig-kurs  Stavanger Torsdag 23.09.2011 Stikkord: Sikre effektiv bruk av Plenario inkludert 3000,-
– innføringskurs uten   kl 11-16 oppsett av snarveier, tilpasning egne maler/ per person
egentrening   dokumenter og øvrige konfigureringsmuligheter  

Systemansvarlig-kurs  Haugesund Torsdag 06.10.2011 Stikkord: Sikre effektiv bruk av Plenario inkludert 3000,-
– innføringskurs uten   Kl 11-16 oppsett av snarveier, tilpasning egne maler/ per person
egentrening   dokumenter og øvrige konfigureringsmuligheter

Grunnkurs  Oslo Torsdag 20.10.2011 Stikkord: grunnleggende innføring i Plenario 4000,-
Plenario journal*)   kl 10-16 journal  og timebok. Krever ingen forkunnskaper per person
   i bruk av systemet
   *)Sammen med Grunnkurs Plenario økonomi utgjør dette

   en komplett innføring i bruk av Plenario EPJ

Grunnkurs  Oslo Fredag 21.10.2011 Stikkord: daglige kassafunksjoner, effektiv ordre- 2500,-
Plenario Økonomi*)  kl 09-13 utfylling, ajourhold kundereskontro, ulike økonomi- per person 
   rapporter, trygdeoppgjørsrutiner, tips for årsoppgjør 
   *)Sammen med Grunnkurs Plenario journal utgjør dette en 

   komplett innføring i bruk av Plenario EPJ

Grunnkurs  Bergen Fredag 28.10.2011 Stikkord: daglige kassafunksjoner, effektiv  2500,-
Plenario Økonomi   kl 09-13 ordreutfylling, ajourhold kundereskontro, ulike  per person
   økonomirapporter, trygdeoppgjørsrutiner, 
   tips for årsoppgjør

Innføring Infodoc  Oslo Torsdag 24.11.2011 Stikkord: grunnleggende journalføring, økonomi 4000,-
Plenario for   kl 10-16 med hovedvekt på administrative oppgaver, per person
helsesekretærer   grundig bruk av timebok/venteliste, intern e-post,
(1 dag intensivkurs)   labrutiner
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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

Effektiv bruk av EPJ
Høsten er kommet, sommerferien begynner for mange av oss allerede å bli et 
fjernt minne. Alt for raskt blir vi innhentet av hverdagens mas og travelhet. Vi 
har en krevende og utfordrende jobb, det er lett å bli overveldet av arbeidet. 
Den meste kjente medisinske aforismen lyder: av og til helbrede, ofte lindre, 
alltid trøste. Dette er ideal som det ikke alltid er like lett å leve opp til. Skal vi 
holde ut i jobben over tid, må vi organisere hverdagen slik at vi kan mestre 
de krav og utfordringer vi hele tiden møter.

Et viktig arbeidsverktøy for oss er vår EPJ. Effektiv bruk av vår datajournal er 
vesentlig for at vi skal kunne beholde oversikten og mestre vårt arbeid. Det 
er også viktig for å sikre våre pasienter nødvendig oppfølging og behandling. 
Spørsmålet blir da: hvordan kan vi oppnå en mer effektiv bruk av EPJ?

Jeg tenker at svaret er todelt: for det første er det viktig å sørge for at verktøyet 
forbedres og utvikles. Her er arbeidet med EPJ-løftet viktig. Der er nylig 
kommet en bevilgning fra Helsedirektoratet til et delprosjekt i EPJ-løftet, 
forhåpentligvis er dette er et første tegn på at helsebyråkratene er villige til å 
bidra med offentlige midler for å få hevet standarden på våre journalsystem. 
Du kan følge med på det som skjer på www.refepj.no. 

Det andre punktet som er viktig for mer effektiv databruk, er å lære seg å 
utnytte de muligheter som allerede ligger i dagens program. Vi skal ikke 
glemme at vi som Infodoc-brukere har et moderne og effektivt program 
med mange muligheter. Jeg snakket nylig med en kollega som nå er tilbake 
i allmennpraksis etter en tid på sykehus. Han gav uttrykk for at han var glad 
for å kunne bruke Infodoc igjen, nettopp fordi programmet er effektivt. 
Særlig poengterte han at det er fint å slippe å forholde seg til stadig nye 
dialogbokser og vinduer. 

Hva kan vi gjøre for å lære oss å utnytte mulighetene i Plenario? Her er det flere 
svar: det er viktig å utveksle erfaringer med andre som bruker programmet. 
I den sammenheng vil jeg anbefale Infobruks nettsider som du finner på 
www.infobruk.no. Infodoc arrangerer også kurs med ulike tema. Selv om 
du har brukt Plenario en stund, kan det være nyttig å delta på et slikt kurs. 
På Infodocs supportside ligger det en rekke korte, instruktive videoer som i 
detalj forklarer hvordan du utfører ulike oppgaver. Du finner linken enkelt 
ved å velge F9 og skrive ”support” (NB: dette må gjøres når du er inne i en 
journal). Disse videoene kan anbefales! 

Sist men ikke minst: på Infobruks årlige kurs og årsmøte vil du også kunne 
få mange gode tips. Som kunngjort i forrige nummer av Infomag, vil neste 
års arrangement finne sted på Solstrand 17.-18. februar. Dersom du ikke 
allerede har satt av datoene, så gjør det nå. Program med påmelding kommer 
i løpet av november, følg med.
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www.infodoc.no/support

Plenario er et program som presenterer mye informasjon samlet på din 
skjerm, og dermed vil skjermens innstillinger har mye å si for hvordan 
programmet oppleves i bruk. 

Med for lav oppløsning vil det være vanskelig å få med seg alt på skjermen, 
med for høy oppløsning blir teksten veldig liten og kan være vanskelig å se.

Jeg vil ha teksten større i Plenario
Det går ikke å endre størrelsen på teksten i Plenarioprogrammet. Vil du 
ha større tekst må du justere ned oppløsningen på skjermen (alternativt 
bytte til en større skjerm)
En lavere oppløsning vil gjøre vinduer og tekst større. Ulempen med 
en lav oppløsning er at dette begrenser hvor mye som får plass / vises 
på skjermen, tilsvarende vil en høyere oppløsning gjøre teksten mindre 
men kunne vise mer på skjermen. 

Slik endrer du skjermoppløsning (eksempler fra Windows7) 

Velg «Juster skjermoppløsning» fra Windows kontrollpanel:

Alternativt høyreklikk på skrivebordet og velg fra kontekstmeny:

 

Endre oppløsningen med å dra «vognen» opp for høyere oppløsning, 
eller ned for lavere:

Hvilken oppløsning skal jeg velge?
Dette kommer an på hvilken skjerm du har (størrelse / kapasitet), prøv deg 
frem til en kombinasjon som passer for deg. Vi anbefaler en oppløsning 
på minst 1680 x 1050 (dette tilsvarer 1280 x 1024 på skjermer som ikke 
har Widescreen format) 

OBS! ekstremt høy skjermoppløsning kan lede til at elementer som lister, 
knapper og lenker forsvinner fra programvinduene. 

Bedre brukeropplevelse - tilpasse skjermen din!
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TipsFølg InfodocAS på Twitter og bli 
oppdatert på de ferskeste nyhetene 
fra Infodoc.

Bedre brukeropplevelse - tilpasse skjermen din!
Teksten i Plenario ser ikke ut til å passe helt i alle vinduer, noen tekst 
faller bort / vises ikke
I tillegg til oppløsningen på din skjerm finnes det innstillinger i Windows 
for størrelse på tekst (fontstørrelse). Plenario er lagt for å håndtere/vise 
standard tekststørrelse (100%), hvis tekststørrelsen er satt høyere vil du 
kunne oppleve at tekst faller ut eller ikke «passer» i Plenariovinduer.

I samme bilde som du endrer skjerminnstillinger, kan du og kontrollere / 
endre tekststørrelse. Klikk på lenken «Gjør tekst og andre elementer større 
eller mindre»

Kontroller at det her er valgt «Mindre – 100 % (standard)»:

Tips:
Fornye preparat
Med infodoc Plenario versjon 2.9  
introduserte vi en ny medikament-
mappe i forbindelse med overgang til 
e-resept. Vi har fått en del henvendelser 
om bruk av denne og vil derfor minne 
om at du finner brukerveiledningen 
ved å trykke på F1 fra Plenario og 
skrive hjelp i søkefeltet. Under finner 
du eksplisitt beskrivelse av hvordan 
seponerte preparater fornyes: 

Fornye et seponert preparat
Listen over preparater i medikasjons-
mappen viser i utgangspunktet bare 
legemidler eller handelsvarer som er i 
bruk nå. Hvis du vil fornye et preparat 
som du har seponert tidligere, må du 
først endre listen slik at den også viser 
seponerte preparater. Det gjøres slik:

•	 Fjern	avkrysningen	i	filteret	
 [Seponert], som du finner under listen 

med legemidler eller handelsvarer.
•	 Finn	det	seponerte	preparatet	i	listen,	

og kryss av boksen til venstre for 
preparatet.

•	 Velg	Skriv ut/send/lagre i funksjons-
panelet, og følg vanlig fremgangsmåte 
for å skrive ut eller sende resepter.
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Med Infodoc Plenario 2.9 ble ny medika-

mentmappe lansert. Denne tilrettelegger for 

bruk av e-resept, og har all funksjonalitet 

på plass for å benytte seg av dette. Det vil si 

at alle brukere av Infodoc Plenario kan ta i 

bruk e-resept når Helsedirektoratet gir sitt 

klarsignal til den enkelte kommune. Den nye 

reseptforskrivningen krever noen endringer i 

legenes rutiner. Vi tok en prat med medisinsk 

fagansvarlig i E-resept-prosjektet for å klargjøre 

noen av endringene. 

 

Forskrivning på høyeste nivå

– Ved overgangen til elektroniske resepter er 

forskrivning av medisinsk forbruksmateriell 

blitt forenklet i forhold til tidligere. Materiellet 

rekvireres nå på høyeste nivå slik at en ikke 

trenger å forholde seg til detaljnivået, fortel-

ler Ole Andreas Bjordal som er medisinsk 

fagansvarlig i E-resept-prosjektet.  – Generelt 

blir dette vesentlig lettere for legene enn det 

de hittil har praktisert, mener Bjordal som er 

utdannet allmennlege. 

Noen unntak

– Det finnes noen få unntak fra regelen som 

Helfo har bestemt må forskrives på artikkel-

gruppenivå med syv siffer, fortsetter Bjordal. 

- Disse unntakene presenteres i tekststolpen 

til høyre i Infodoc Plenarios forskrivningsbilde, 

forklarer Bjordal som er sikker på at den nye 

løsningen helhetlig sett vil oppleves som 

positiv. – En annen fordel med den nye struk-

tureringen er at det heller ikke er nødvendig 

å reiterere resepten da denne er gyldig for ett 

år, sier Bjordal.

Forskrivning på virkestoff

Ved overgang til e-resept har man måttet endre 

medikamentgrunnlaget fra FEST 1, som er 

på vei ut, til FEST 2, som er fundamentet til 

e-resept. Helsedirektoratet har forelått forskriv-

ning på virkestoff som en løsning for å unngå 

å måtte seponere og fornye medikamenter i 

fremtiden. - Apotekene har enda ikke optimal 

funksjonalitet for virkestoffresepter, men de 

kan ekspedere, også i e-resept, forklarer Bjordal.

Begrenset til preparater med ett virkestoff

Inntil videre henstiller myndighetene om å 

bruke virkestofforskrivning i de tilfeller hvor det 

er samsvar mellom virkestoffnavnet og minst 

ett preparatnavn, og begrenset til preparater 

med kun ett virkestoff. Dette gjelder de van-

ligste legemidlene som Simvastatin, Cetirizin, 

Loratidin og Amlodipin og lignende. - Virkestof-

forskrivning er enkelt og gjør at en slipper alle 

meldinger om utgått pakning senere, avslutter 

Bjordal.

Infodoc kan ikke enda anbefale virkestoffor-

skrivning da denne løsningen ikke har vært 

pilotert med Infodoc Plenario, og da vi opplever 

noe usikkerhet med mottaket på apotekene. 

Brukerveiledning til virkestofforskrivning i 

Infodoc Plenario er per dags dato i produksjon.

Nye forskrivningsrutiner ved 
overgang til e-resept

Kort informasjon om 
rekvirering av medisinsk 
forbruksmateriell

Det er ikke nødvendig å reiterere resepten, 
den er gyldig for 1 år.

Det aller fleste varer rekvireres på høyeste 
nivå og skal ikke spesifiseres mer detaljert:  
	 •	 501	Inkontinens	
	 •	 502	Kateter	
	 •	 503	Strupeopererte	
	 •	 504	Diabetes
	 •	 505	Stomi	
	 •	 506	Blødere	
	 •	 507	Lungesyke	
	 •	 508	Veksthormonforstyrrelser	
	 •	 509	Nyretransplanterte	
	 •	 510	Hoftebeskyttere	
	 •	 511	Glukosemåling	v/i.v.	ernæring	

Helfo har bestemt at følgende varer må 
forskrives på artikkelgruppenivå (7 siffer): 
	 •	 501	Inkontinens	
  o 5010102 Bleiebukse for voksne          
  o 5010109 Bleiebukser for barn
  o 5010503 Desinfiserende 
   våtservietter           
  o 5010709 Moveen urinposer  

	 •	 502	Kateter	
  o 5020208 Moveen urinposer               
  o 5020114 Sterile hansker

  Må forskrives på varenummernivå 
  (dvs produktnavn)
  o 5020105 Tappekateter med pose, 

hydrofile 

	 •	 504	Diabetes	
  o 5040302 Insulinpenner med
   minnefunksjon    

	 •	 505	Stomi	
  o 5050901 Brokkbind til stomiopererte 

m/parastomalt brokk                        
  o 5050902 Hudfilm        
  o 5050903 Plasterfjernemidler            
  o 5050904 Spesielle produkter                                                    
  o 5050905 Utstyr for nefrostomi

Ole Andreas Bjordal, Medisinsk fagansvarlig, E-resept.
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En onsdag i august besøkte vi Hegren legesenter 

i Aksdal i Rogaland. Her møtte vi sykepleier Astri 

Ødegård og fastlege Torbjørn Egenberg som i 

sin tid valgte vekk Profdoc Vision til fordel for 

Infodoc Plenario. Heldigvis har de ikke angret 

på det, og synes det er spennende med de 

innovative funksjonalitetene som utvikles av 

Infodoc.

Fremtidsrettet

– Infodoc Plenario passer godt til vår praksis, og 

mitt inntrykk er at det er det mest fremtidsret-

tede journalsystemet, sier Egenberg. Hegren 

legesenter har akkurat begynt å ta i bruk de 

elektroniske pleie- og omsorgsmeldingene 

(PLO-meldingene) som skal gjøre det enklere og 

tryggere å samhandle med pleie- og omsorgstje-

nesten i kommunene.  – Det har vært litt styr her 

i det siste med innføring av PLO-meldingene, 

men nå virker det, og vi har feiret med is, sier 

en smilende Astri Ødegård. 

Godt tilpasset allmennfaget

De ansatte på Hegren legekontor setter pris 

på alle hjelpemidler som kan gjøre hverdagen 

deres enklere og mer effektiv. – Da vi byttet 

journalsystem  til Infodoc Plenario var hoved-

grunnen måten systemet er bygget opp på, 

med sin oversiktlige struktur. Dessuten er 

systemet svært godt tilpasset allmennfaget og 

journalføringen slik som den blir undervist på 

legestudiet, forklarer Egenberg.

Nyttig med kurs

Fredag 26.august møtte vi Astri Ødegård igjen 

da hun deltok på vårt EDI-kurs i Infodocs 

lokaler på Bønes i Bergen.  – Ideelt sett skulle 

man deltatt på kurs et par ganger i året. Man 

får utrolig mange nyttige tips som vil gjøre 

hverdagen mer effektiv, forteller hun. Astri 

sier det kan være lett å glemme gode rutiner 

i en hektisk hverdag, og at det er nødvendig 

å vedlikeholde kunnskapen med et kurs i ny 

og ne. – Jeg vil virkelig anbefale alle å delta på 

kurs hos Infodoc,  fortsetter Ødegård. – Vi har 

lært så mye i dag at nå må jeg bare hjem og 

bearbeide all informasjonen, avslutter hun på 

vei ut døren vår på Bønes.

Elektronisk samhandling i Rogaland

Fastlege Torbjørn Egenberg og sykepleier Astri Ødegård ved Hegren Legesenter.

PLO-meldingene:

PLO-meldingene er et resultat 
av satsningen mot elektronisk 
meldingsutveksling i pleie- 
og omsorgssektoren, også kalt 
Elin-k-prosjektet.

Kommunikasjon med 
kommunen kan nå utføres 
direkte fra journalsystemet 
ved hjelp av den nye meldings-
typen.

Man vil oppleve å ha bedre 
oversikt ved at alt er dokumen-
tert og tilgjengelig direkte i 
pasientens journal.

Bergen kommune er den 
kommunen i landet som er 
kommet lengst med bruk av 
PLO-meldingene mellom 
fastleger og pleie- og 
omsorgstjenesten i 
kommunen.
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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


