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2.5Kjære alle brukere,

Vi har snart lagt bak oss et spennende år hvor vi har fått 
oppleve å være med og realisere Årets E-helseløsning. Torsdag 
17.november fikk prosjektledelsen i E-resept tildelt prisen på 
Computerworlds helsekonferanse, Healthworld. Infodoc har 
hatt en aktiv rolle i utviklingen av e-resept siden høsten 2008 
og var leverandør til 18 av 19 legekontor i pilotperioden. Det 
har vært en lang vei til mål, men nå føler vi at vi får lønn for 
strevet. Den nasjonale utbredelsen har gått knirkefritt, og vi 
har nå nærmere tusen brukere av løsningen som kommer 
med gode tilbakemeldinger til oss. Leger og hjelpepersonell på 
legekontorene rapporterer om effektive rutiner, mer kontroll 
med reseptene og mindre kø på venterommet. Da har vi nådd 
målet vårt om å gjøre hverdagen enklere for våre brukere.

På side 11 kan du lese intervju med fastlege Gunnar Ramstad  
ved Fana legekontor, hvor han forteller om sin nye hverdag  
med e-resept. Som vi har hørt fra andre brukere av e-resept, 
nevner også han at samtykkeerklæringen i den nye  
medikasjonsmappen er et hinder for arbeidsflyten. Det er 
viktig for Infodoc å presisere at dette er et lovbestemt samtykke 
som Infodoc er pålagt å inkludere i e-reseptløsningen. Etter 
det vi er blitt fortalt arbeides det med en forskriftsendring 
som forhåpentligvis vil føre til et enda mer effektivt system 
for våre brukere.

Hittil er det kommunene i Hordaland og Vestfold som har fått 
muligheten til å innføre e-resept. I februar er det Telemark 
som står for tur, mens Rogaland følger på måneden etter.  
I forbindelse med oppstarten tilbyr Infodoc en klargjørings-
pakke som skal gjøre overgangen til elektroniske resepter 
enklest mulig. Brukere i de aktuelle områdene vil få  
informasjon om dette i forkant av oppstarten.

17.- 18.februar går Infobruk 2012 av stabelen. Her håper jeg 
å møte mange Infodoc-brukere som kan komme med tips og 
råd til videre utvikling av Infodoc Plenario. I år møtes vi på 
Solstrand Hotel & Bad som kan lokke med flotte omgivelser 
og egen spaavdeling. Infodoc kan lokke med gratiskurs både 
torsdag, fredag og lørdag.

Til slutt vil jeg ønske dere alle en god jul! Infodoc skal gjøre 
sitt for at 2012 blir et bra år!

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as
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Egen kunde-
rådgiver til alle

Hos Infodoc  går det så det suser om dagen! Effektiviserende tiltak både når 
det gjelder ressurser, rutiner og verktøy har gitt resultater. Alle våre kunder 
har nå oppgradert til Plenario Journal. Infodocs konsulentapparat er styrket 
og supportsituasjonen er tilfredsstillende. Faktisk tør vi nå å skryte på oss 
at vi kanskje har den beste supporten i markedet! Dette muliggjør en lenge 
etterspurt tjeneste fra våre kunder  – nemlig å få kontakt med- eller besøk 
av- en konsulent som kan bistå med rådgivning eller andre effektiviserende  
tjenester. 

Våre kunder har derfor fått et brev som informerer om hvem av Infodocs 
konsulenter som er deres kunderådgiver. Konsulentene er klare for nye oppdrag 
og bistår gjerne med hjelp til kartlegging av infrastruktur eller maskinvare, 
konfigurering av system for en mer effektiv hverdag eller spesialtilpasset 
opplæring. Ta gjerne kontakt med din rådgiver og få et tilbud på det du ønsker 
bistand til! Dersom du er usikker på hvem som er din rådgiver, kan du ta 
kontakt med oss på telefon 815 32020.

Kunderådgivning må ikke forveksles med brukerstøtte
Infodocs brukerstøttetelefon fortsetter som før, og denne tjenesten vil ikke 
reduseres som følge av at vi nå går aktivt ut og tilbyr rådgivning. Vi ber derfor 
om at henvendelser som gjelder feilsituasjoner eller spørsmål om bruk av 
programvaren fortsatt gjøres til vår Supportavdeling. Her kan du som før 
registrere din henvendelse på web, per e-post eller telefon.

Hjelp til evaluering av nye versjoner
I arbeidet med å oppnå høyest mulig kundetilfredshet fortsetter vi å sende våre 
brukere små spørreundersøkelser i kjølvannet av hver nye programoppdatering. 
Dette sendes per i dag til alle registrerte e-postadresser i vårt kundesenter. Det 
er svært nyttig med tilbakemelding på hva som er bra og hva vi kan gjøre bedre.  
Vi er svært takknemlige for at dere hjelper oss med dette og forhåpentligvis 
ser dere også resultater av tilbakemeldingene. Dersom flere ønsker å motta 
våre spørreundersøkelser, så send gjerne en e-post til support@infodoc.no 
med Spørreundersøkelse i emnefeltet.

Jeg vil benytte anledningen til å si god jul og takke alle jeg har hatt hyggelige 
og nyttige møter og samtaler med gjennom året. Minner også om Infobruks 
årsmøte i februar 2012. Kom til Solstrand og få nyttig oppdatering på hva som 
rører seg rundt Infodoc Plenario og ellers i helsesektoren!

Vennlig hilsen

Mari-Anne Frantzen
Kundeansvarlig

Ansvarlig utgiver: Infodoc as - Tekst: Bjarte Ottesen, Mari-Anne frantzen, Endre Dyrøy,  
Rikard Mauritzon og Marte Oppedal Berge. - Layout/trykk: Cox - www.cox.no   
Forside: Fastlege Gunnar Ramstad ved Fana legekontor.
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Versjon 2.11 av Infodoc Plenario er nå sendt ut, og jeg 
er svært spent på hvordan den blir tatt imot. Dette 
har vært vår første store utsendelse med automatisk 
oppdatering. Det er fantastisk å vite at vi har en god 
og trygg distribusjonskanal for nye versjoner, og at 
installeringen har blitt så enkel som den har blitt.

Den vikigste nye funksjonaliteten i 2.11 er ny korre-
spondansemappe med en skikkelig wordlike breveditor, 
muligheten for å ha flere dokumenter oppe samtidig, 
enkelt søk etter skjema og maler, og muligheten for enkelt 
å videresende og kopiere tidligere utgående korrespon-
danse. Vi har også økt hastigheten ved åpning av journal 
med femti prosent. Vi håper at endringene vil gjøre din 
hverdag enklere og mer effektiv. 

Med versjon 2.11 ute begynner vi å fokusere på Plenario 
2.12. Den viktigste nyheten der blir integrasjon med 
adresseregisteret. Sammen med Infobruk og produktrådet 
skal vi gjøre det enkelt med elektronisk kommunikasjon. 
Får vi det til slik som vi ønsker, vil det ikke lenger være 

nødvendig å legge inn partnere og krypteringsnøkler 
i InfoEDI. Dette vil håndteres automatisk av Plenario 
og adresseregisteret i Norsk Helsenett. Andre nyheter 
planlagt  i 2.12 er grafisk fremstilling av audiometridata 
og  integrasjon med Helse Sør-Øst sin løsning for online 
rekvirering.

Dere som venter på e-resept må glede dere! Igangset-
telsen av dette er enkelt i Plenario, og arbeidshverdagen 
blir forenklet, og ikke mye endret. Det eneste ønsket til 
endring vi har fått fra dem som bruker e-resept i dag, er 
å slippe å bekrefte samtykke når man leser informasjon 
fra reseptformidleren. Både e-resept-piloter, Infodoc 
og Helsedirektoratet støtter dette ønsket, og det jobbes 
iherdig med en forskriftsendring slik at dette skal bli mulig.

Til slutt vil jeg takke alle mine dyktige kolleger, alle brukere, 
alle som tar seg tid til å svare på spørreundersøkelsene, 
og ikke minst Infobruk for arbeidet gjort i 2011. Jeg gleder 
meg til å møte mange brukere på Infobruk-arrangementet 
17.-18. februar 2012! 

God jul! 
- og husk F1 
for oppdaterte 
brukermanualer.

Med vennlig hilsen
Endre Dyrøy
Produktsjef, Infodoc AS
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sisTe NYTT

Produktsjefens Hjørne

Produktsjef Endre Dyrøy og resten av utviklingsavdelingen håper at 
Infodoc Plenario 2.11 oppleves som enkel og effektiv.
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Aktuelt

Salgs- og markedsavdelingen i Infodoc har hatt en innholdsrik 
periode det siste halvåret med deltakelse på mange ulike lege-
konferanser over hele landet. Vi synes dette er flotte arenaer for å 
komme i kontakt med kundene våre og andre som er interesserte 
i å se nærmere på vårt journalsystem. 

I september dro vår kundeansvarlige, Mari-Anne Frantzen, til 
Ålesund for å delta på gynekologenes årsmøte. Mari-Anne rap-
porterte om godt oppmøte blant Infodocbrukerne, og knyttet også 
nye kontakter. I tillegg rakk hun å nyte Ålesunds vakre omgivelser, 
som vist på bildet under.

Nidaroskongressen er en selvsagt begivenhet for Infodoc å delta 
på. Her får vi alltid muligheten til å komme i kontakt med mange 
i vår målgruppe, både eksisterende kunder og brukere av andre 
journalsystemer.   I uke 42 var fem Infodoc-ansatte utplassert 
på utstillingen vår i Trondheim. Vi opplevde stor interesse for 
betalingsautomatene fra Melin Medical og Odin Kapital som vi 
nå har integrert med Infodoc Plenario. I tillegg fikk vi forsterket 
inntrykket om at Winmed-brukere ser viktigheten av å bli kjent 
med de andre journalsystemene før de tar avgjørelsen om å gå 
over til Winmed 3 eller ikke, og mange ønsket å avtale tid for 
demonstrasjon av Infodoc Plenario.

Infodoc satser sterkt på øre-nese-hals-kontorer og har tilpasset 
Infodoc Plenario til denne faggruppen. 28.-29.oktober deltok 
derfor Ine Finsrud og Trude Toppe Johansen på ØNH-høstmøtet, på 
Grand Hotel i Oslo, hvor de opplevde stor entusiasme for Infodoc 
Plenarios løsning for denne gruppen leger. 

Infodoc Plenario er etterhvert blitt svært godt tilpasset øyelege-
kontor, med et stort utvalg integrasjoner mot ulike øyeapparater. 
Helgen 4.-5.november demonstrerte Mari-Anne Frantzen Infodocs 
løsninger for øyeleger på høstmøtet på Soria Moria.

Infodocs Norgesturné høsten 2011

Kundeansvarlig, Mari-Anne Frantzen, svarer på 
spørsmål fra Infodoc-bruker  Nina Willumsen 
under gynekologenes årsmøte i Ålesund.

4

Ålesund viste seg fra 
sin beste side under 

gynekologenes årsmøte 
8.-10.september.
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Mange av Infodocs brukere har allerede tatt i bruk faktu-
reringstjenesten fra Odin Kapital. Nå lanserer selskapet 
en helt ny regnskapstjeneste i samarbeid med revisjons-
selskapet Ernst & Young. Nyoppstartede Odin Regnskap 
mener fastpris, sikkerhet og løpende ajourført regnskap 
er faktorer som skal gi dem suksess.

Vil øke effektiviteten
Ulf Pedersen, eier av Odin Kapital, sier at selskapet de siste 
tre årene har signert nesten 3 000 leger på sin fakturerings-
tjeneste for legekontor. 
– I løpet av denne perioden har vi sett at det er et stort behov 
for administrativ effektivisering på legekontorene rundt 
omkring i Norge, forklarer Pedersen. 

– Vi har derfor laget en tre trinns plan for administrativ 
effektivisering på legekontorene, der vår fakturerings- 
løsning MediFakt er steg 1. Vår selvbetjente betalingsterminal 
AutoPay er steg 2, og Regnskap er steg 3. Ved å benytte samme 
leverandør til alle disse tjenestene får legekontorene én 
partner å forholde seg til og ett telefonnummer å ringe 
når man har et spørsmål omkring egen eller legekontorets 
økonomi, forteller Pedersen.

Spesialkonsept for leger
– Vi har laget et system der vi utplasserer ferdig programmerte 
scannere på legekontoret så de kan scanne inn bilag daglig, 
sier Ulf Pedersen. 

– Hvis det er en regning som oversendes betaler sågar 
regnskapskontoret regning for legen og bokfører i samme 
operasjon. I og med at vi får bilagene daglig vil også regnska-

pet være ajourført daglig. På den måten vil regnskapet kunne 
brukes som et reelt styringsverktøy, forklarer en entusiastisk 
Ulf Pedersen, som tror dette kan revolusjonere effektiviteten 
på legekontoret. 

Han forklarer at også originalbilagene blir stående hos lege-
kontoret, noe som er en stor fordel ved et eventuelt ettersyn. 
– Tanken er at ved å lage et sett med rutiner som alle lege-
kontor kan følge, kan vi tilby fastpris på regnskapet til både 
legekontoret og hver enkelt lege, sier Ulf Pedersen i Odin 
Kapital.

Samarbeid med Ernst & Young
Grunnen til at Odin Kapital ønsket å involvere Ernst & Young 
i dette prosjektet var at de ønsket en stor aktør til å utføre 
kvalitetskontroll på rutinene til regnskapskontoret, og for 
å foreta analytisk revisjon av regnskapene som produseres 
på tvers av kundene. 
– Norske legekontor drives veldig likt samme hvor de befinner 
seg i landet, men på grunn av at de opereres som små frag-
menterte enheter oppnår de i liten grad stordriftsfordeler, 
mener Pedersen. 

Med det nye regnskapssystemet vil Ernst & Young løpende 
analysere regnskapstallene som produseres for at hvert 
legekontor kan sammenlignes mot de beste i klassen innenfor 
hver kategori. 
– På den måten kan man få en kvalifisert mening på om 
man driver bedre eller dårligere enn sine kolleger, og even-
tuelt få råd på hva som skal til for å bli best i klassen, sier 
Pedersen som gleder seg til å se resultater av konseptet ute 
på legekontorene.

Ulf Pedersen i Odin Kapital 
demonstrerer den nye betalings-

automaten for kundeansvarlig i 
Infodoc, Mari-Anne Frantzen. Regnskap til fastpris

NYTT 
FRA MARKED
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2.5
INFOBRUK-KURS 2012 
solstrand Hotel & Bad, Fredag 17.02.12
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Helsestasjon
Gjennomgang av nytt i 2.11 v/Infodoc

OSEAN-prosjektet
v/Terje Sagen, Hdir

Helsestasjon
Brukerstyrt kurs v/Infodoc

Tidspunkt Program

09.00 – 09.45 Registrering 

10.00 – 10.10 Velkommen 
 Sveinung Gangstø, leder Infobruk 

10.10 – 11.00  eHelse& Samhandling
 Foreleser(e) ikke avklart
 Diskusjon

11.00 - 11.30 Hvordan kan allmennlegenes journalsystemer 
 kvalitetssikre tjenestene - og samtidig møte 
 tilsynsmyndighetens behov for innsyn?
 Svein Z. Bratland, Helsetilsynet 

11.30 – 11.45 Utstillerne presenterer seg 

11.45 – 12.45 Lunsj - Samhandling med utstillere 

12.45 – 13.05 Papirløst kontor
 Sikkerhetskrav og rutiner rundt elektronisk 
 forsendelse uten papirbackup  
 Darlen Gjølstad, rådgiver Hdir

13.05- 13.25 Avvikling av papir 
 Praktiske erfaringer og tips 
 Silje Ljosland Bakke, prosjektleder for 
 Meldingsløftet i Helse Bergen

13.25 – 13.30 Diskusjon

13.30- 13.50 Pause - Samhandling med utstillere.

13.50 – 14.15 OSEAN-prosjektet
 Integrasjon av NHN adresseregister i EPJ- systemer 
 Terje Sagen, Hdir

14.15 – 14.40 SYSVAK-rapportering
 Endringene i SYSVAK-registerforskriften fra 2011 
 -krav om meldeplikt
 Gro Ung, seniorrådgiver Sysvak
 
14.40 - 15.00 Pause - Samhandling med utstillere. 

15.00 – 16.00 Interaktiv henvisning og rekvirering 
 Meldingsløftet ønsker at det skal være fokus på 
 interaktiv samhandling mellom nivåene i 
 helsesektoren. Det er derfor startet et prosjekt som 
 skal etablere online rekvirering av laboratorieprøver 
 mot helseforetakene, elektronisk bestilling av 
 røntgenundersøkelser og fagstøtte ved henvisning 
 til sykehus.
 Benny Andreassen, EDB Ergo Group 
 Bjørn Næss, DIPS

16.00- 17.00    INFOBRUK - GENERALFORSAMLING  2012

20.00               FESTMIDDAG  med Orbo And The Longshots

Helsestasjon – Workshop
v/Infodoc
Vi samler gode innspill til modul 
for Asylmottak og Frisklivssentraler.

Helsestasjon – Workshop
v/Infodoc
Rapporter – kort kurs + innspill til 
forbedring av muligheter for rapporter.

Påmelding og mer informasjon om helgens kurs og utenomfaglige aktiviteter finner du på www.infobruk.no. 
Vi sees 17.-18. februar! PS: Gratiskurs også torsdag 16.2 fra kl 18-20.
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INFOBRUK-KURS 2012 
solstrand Hotel & Bad, Lørdag 18.02.12  

Helsestasjon
Brukerstyrt kurs v/Infodoc
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Timebok – effektiv utnyttelse 
v/Infodoc
Helsesekretærer og helsestasjon

Helsestasjon
Nytt I 2.12, som kommer i april
- oppgradert percentilmappe
- oppgradert helseundersøkelsesmappe

Tidspunkt Program

09.00 - 10.00 Infodoc Plenario journal 
 Gjennomgang av hva som var nytt i 2011 
 og hva vi kan vente oss i 2012 
 v/ produktsjef i Infodoc, Endre Dyrøy 

10.00 - 10.30 Pause   -    Samhandling med utstillere.

10.30 - 11.00 Infodoc Fokus 2012
 v/ daglig leder i Infodoc, Bjarte Ottesen

11.00 - 11.30 Kaffe, Utsjekking  -   Samhandling med utstillere.

11.30 - 12.30 Parallellsesjoner: 
 Fra bruker til bruker - praktiske tips

 Plenario journal
 Leger/helsesekretærer

12.40 - 13.20 Plenum 
 Informasjon fra brukerstøtte

13.20 - 13.30 Avslutning 
 Daglig leder Infodoc  Bjarte Ottesen

Påmelding og mer informasjon om helgens kurs og utenomfaglige aktiviteter finner du på www.infobruk.no. 
Vi sees 17.-18. februar! PS: Gratiskurs også torsdag 16.2 fra kl 18-20.
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www.infodoc.no/support

Dere har alle fått et brev fra 
oss, der vi presenterer deres 
kunderådgiver. Dette er en ny 
ordning vi har innført, da vi ser 
at vi nå har mye bedre kapasitet 
til å følge opp våre brukere 
enn hva som tidligere har vært 
mulig. Vi definerer kundeansvar 
for våre konsulenter som 
oppfølging av, og aktiv 
rådgivning til dere brukere. 

Vi vil i tiden som kommer 
arbeide mye mer aktivt med 
kundeoppfølging, og håper at 
dere brukere vil merke dette og 
ha god nytte også fremover av 
våre konsulenters kompetanse 
og erfaring.

Hilsen

Rikard Mauritzon
Konsulentsjef -Infodoc as

Konsulenter 
med kundeansvar

Den nye Korrespondansemappen
HUSK: F1/Hjelp –brukerhåndboken, kapittel 
‘Mappen korrespondanse’

Stavekontroll på/av
Versjon 2.11 inneholder stavekontroll i brevru-
tinen. Stavekontroll slåes på/av når du er inne 
i brevrutinen (ta først opp et dokument) med 
menyvalg (toppmenyen): korrespondanse/
stavekontroll

Innstillingen gjøres per bruker og huskes til neste 
gang:

Endre marger i dokumentmalene
I den nye brevrutinen kan du enkelt endre margene 
i dokumentet med menyvalg (dokumentmeny) 
«Sideoppsett»

Skjule/vise «Båndet»
Med den nye brevrutinen kommer også «Båndet»  
som er det brede ikon-feltet på toppen av  
dokumentet (samme visning som i Office-
produkter). Båndet stjeler mye av skjermen/
arbeidsflaten, og blir det trangt kan dette enkelt 
skjules med å ta bort haken for ‘Vis båndet’

Nye søkefelt
Vi bytter ut designet på søkefelt generelt i Plenario, 
slik at disse etter hvert vil fungere likt overalt. Det 
betyr at de vil gi oppslag i dét du skriver noen 
få bokstaver, og har plusstegnet som erstatter 
knappen ’legg til ny’. For eksempel, når du må 
opprette en ny mottaker, men ikke finner denne,  
så trykker du på plusstegnet for å få opp dialogen 
for «Ny kontakt».

8

Utvalgte tips og triks til Plenario 2.11

Følg InfodocAS på Twitter og bli oppdatert på de ferskeste nyhetene fra Infodoc.
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Automatisk adressering i brev til pasient
Du kan enkelt få inn automatisk adresse til riktig 
mottaker (pasienten) på alle brevmaler du lager 
for brev som skal til pasient. Dette gjøres med 
å flytte dokumentmalen inn i gruppen «Brev til 
pasient» (Systemvedlikehold/Verktøy/Opprett 
og rediger maler). Ta opp den aktuelle malen, 
trykk på ‘Lagre’, velg Gruppe <Brev til pasient> 
og trykk ‘OK’

EDI-epikrise som brev?
Nå kan du skrive ut EDI-epikrisen og bruke den 
som papir/brev-epikrise. Fra versjon 2.11 er den 
elektroniske malen «EDI-epikrise» tilrettelagt 
for også å kunne brukes til brevutskrift (adres-
sefelter passer til vinduskonvolutt).

9

Bruker du taksten 1i? 
Takst 1i er en ny takst fra 1. juli 2011, som kan brukes med e-resept, ved telefonsamtale eller 
skriftlig kommunikasjon (mer om takst 1i, og generelt om takstbruk på http://helfo.no)

Autosignere slettemeldingsnotater
Notater som blir opprettet av slettemeldinger vil som standard bli liggende usignert. 
Brukere kan selv velge i sin brukerprofil om disse notater skal signeres automatisk 
(=settes til True)

Generelt for medikasjonsmappen (uavhengig av e-resept)

Fornyelse av et seponert preparat
Listen over preparater i medikasjonsmappen 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:

 1. Fjern avkrysningen i filteret [Seponert], som du finner under listen med 
  legemidler eller handelsvarer. 
 2. Finn det seponerte preparatet i listen, og kryss av boksen til venstre for preparatet. 
 3. Velg ‘Skriv ut/send/lagre’ i funksjonspanelet, og følg vanlig fremgangsmåte 
  for å skrive ut eller sende resepter.

Velge standardvisning 
Det er nå mulig å velge hvilke faner som skal være aktive når man åpner Medikasjons-
mappen. Ny innstilling i Brukerprofil / Medikasjon ”ShowPrescribe..”

Settes denne innstillingen til True vil fanen Forskrivning være aktiv fane i Medikasjons-
mappen.
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Max Manus AS - Besøk vår hjemmeside www.maxmanus.no eller kontakt oss på telefon 23 00 74 70

Talegjenkjenning 
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 B
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E-resept er på full frammarsj over hele landet. 
Siden piloteringen startet i mai 2010 har 
Helsedirektoratet ledet en gradvis utbredelse 
av løsningen, i utvalgte geografiske områder. 
Infodoc har ledet utviklingen av legekontorenes  
løsning og stod for leveranse til 18 av 19  
legekontor i pilotperioden. 

Hittil er det Hordaland og Vestfold som har fått 
gleden av å kaste papirene og innføre e-resept. 
18.oktober i år knyttet det seg spenning til 
innføringen av e-resept i prosjektets første 
storby, nemlig Bergen. Ville reseptene flyte 
like greit når et mye større antall aktører enn 
tidligere skulle ta i bruk systemet på samme 
tid? Infodoc har fått de første kommentarene 
fra Fana legekontor i Bergen.

Tidlig e-resept-entusiast
Dagen før e-resept ble sluppet i Bergen møtte vi 
fastlege Gunnar Ramstad, ved Fana legekontor, 
på Nidaroskongressen i Trondheim. Da uttrykte 
han glede over at han nå skulle kunne halvvere 
bunken med papir som går gjennom skriveren 

hver dag, som en følge av at reseptene blir 
elektroniske. Økt sikkerhet rundt resept-
forskrivning, ved at muligheten til å forfalske 
reseptene faller bort, var ikke noe Ramstad 
tenkte så mye på i forkant. Det viktigste for ham 
var at det skulle innføres et system som kunne 
øke effektiviteten på legekontoret. 

Går så det griner
En fredag i november besøker vi Gunnar 
Ramstad på Fana legekontor og spør om han 
nå har fått en mer effektiv hverdag. 

– Her går det så det griner, svarer Ramstad med 
et smil om munnen. 
– Funksjonaliteten er svært brukervennlig, 
og systemet har fungert som det skal fra 
første stund. Det er en fryd å få mer kontroll  
med reseptene, og forhåpentligvis vil 
e-resept-systemet føre til at det også vil være 
raskere å få oversikt over hvilke medikamenter  
som er forskrevet til pasientene ved andre  
helseinstitusjoner, som legevakt og sykehus, 
fortsetter Ramstad.

Samtykke må vekk
Samtidig ønsker Ramstad å påpeke at e-resept 
innehar forbedringspotensial. 

– Samtykkeerklæringen må vekk. Det er både 
irriterende og tidkrevende å måtte hake av for 
at pasienten samtykker til reseptforskrivningen 
hver gang man utfører handlinger i pasientens 
medikasjonsmappe, mener han. 
– I tillegg har vi sett at det er helt nødvendig at 
pasienter med kroniske sykdommer får utskrift 
av oversikten «legemidler i bruk», slik at de 
klarer å holde oversikt over medisinene sine, 
poengterer Ramstad. 

Han har også vært innom tanken om at multi-
doseprogrammet bør tilpasses e-resept for at 
dette ikke skal dø helt ut. Multidose vil inte-
greres i e-reseptprosjektets fase 2 (red.anm).  
– Konklusjonen er at e-resept er et system for 
fremtiden, avslutter fastlegen. 

En mer effektiv hverdag med

Telemark: Bamble, Bø, Drangedal,  07.02.2012
Fyresdal, Kragerø, Kviteseid, Nome, 
Porsgrunn, Sauherad, Seljord, Siljan, 
Skien, Tinn, Tokke, Vinje 

Rogaland: Finnøy, Forsand, Gjesdal,  06.03.2012 
Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, 
Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, 
Strand, Suldal 

Hordaland: Sveio, Etne  17.04.2012 

Rogaland: Haugesund, Vindafjord,  17.04.2012 
Sauda, Tysvær, Bokn, Karmøy, Utsira, 
Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, 
Eigersund, Lund, Sokndal  

Aust-Agder: Alle kommuner  24.04.2012 

Telemark: Nissedal  24.04.2012 

Vest-Agder: alle kommuner  03.05.2012 

Finnmark: alle kommuner  08.05.2012 

Troms: alle kommuner  15.05.2012 

Nordland: alle kommuner  22.05.2012 

Nord-Trøndelag: alle kommuner  30.05.2012 

Sør-Trøndelag: alle kommuner  05.06.2012 

Fylker/kommuner hvor 
e-resept innføres i perioden 
februar – juni 2012 Dato
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Vil du vite mer om autopay, kontakt oss på tlf 93 20 16 10 eller ulf.pedersen@odinkapital.no

Odin Kapital kan nå presentere en nyhet som vil revolusjonere 
din håndtering av innbetalinger fra pasientene.

Autopay er markedets met kostnadseffektive løsning  
og sørger for at dine ansatte kan bruke sin tid på pasientoppfølging,  
mens pasientene selv utfører betalingen.

Autopay fungerer ved at pasientene taster inn fødselsnummer  
og får opp sitt regningskort. Når pasienten har betalt med kort  
eller kontant registreres det i journalsystemet - alt uten at  
personalet er involvert.

Dersom noen skulle unngå å betale i automaten, fanger systemet 
opp dette, og kunden faktureres på vanlig måte. Autopay er fullt  
integrert med Medifakt, en ledende faktureringstjeneste fra  
Odin Kapital med over 2500 brukere i helsenorge.

Fordi Betalingsterminalen er integrert med Medifakt, vil alle  
innfordring skje gjennom Odin Kapital, og du trenger kun  
å vente på at vi sikrer ditt krav.

Autopay kommer i 3 varianter og er klar for levering til ditt foretak.

For å lære mer om Autopay 
ta kontakt på tlf. 93 20 16 10


