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Kjære alle brukere av Infodoc Plenario,

Jeg vil begynne med å takke for et kjempefint Infodoc-år!
I 2011 bestemte vi oss for å satse offensivt for å bli best på 
alle punkter i forhold til våre konkurrenter. Vi investerte 
over fire millioner for å legge om produktutviklingen vår og 
etablere den beste supporten i markedet, noe som gav oss 
røde tall i regnskapet. Men investeringen kombinert med 
en offensiv salgs- og markedsstrategi har båret frukter, og 
hittil i 2012 har vi opplevd 12 % kundevekst; et fantastisk 
utgangspunkt for videre investering i produktutvikling 
og kundeservice.  

Vi ønsker å ha høy kundeservice i alt vi gjør, og dette 
skal gjenspeiles i høy kvalitet i programvaren og den 
beste supporten i markedet.  Vi skal være så ydmyke å 
erkjenne at vi ikke er ufeilbarlige, og at feil kan forekomme 
i programvaren.  Det vesentlige er da hvor fort vi klarer å 
korrigere disse feilene som oppstår, samt at dere får raskt 
løst problemer dere måtte ha. 

I Infobruk har vi en sterk uavhengig brukerorganisasjon 
som er av stor verdi, og er en av de største bidragsyterne til 
brukerstyrt utvikling av Infodoc Plenario. Jeg vil oppfordre 
alle brukere til å melde seg inn her og nyte godt av tips og 
snarveier og sist men ikke minst delta i den brukerstyrte 
utviklingen av Infodoc Plenario. Gå heller ikke glipp av 
et av årets høydepunkt -Infobruks kurs og årsmøte som 
går av stabelen 1.-2.februar 2013. Her samles rundt 200 
brukere av vårt og konkurrerende journalsystemer til 
interessante foredrag, kurs og sosialt samvær. Programmet 
for arrangementet finner dere på side 6 og 7.

Til slutt vil jeg takk alle dere som sprer gode ord om Infodoc 
Plenario. Dere brukere er våre beste «selgere», og vi merker 
tydelig at det snakkes positivt om oss i markedet. Vi ønsker 
alltid å vite hva dere tenker om produktet vårt, også når 
dere er misfornøyd med noe, slik at vi kan rette opp i dette.  
Og hvis dere er tilfredse med produktet, ja, da er det også 
hyggelig å få tilbakemelding om det, men vel så hyggelig 
er det om dere forteller dette til kolleger som ikke bruker 
Infodoc Plenario! 

Jeg ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as

Med Infodoc Plenario 2.13 gjorde vi et løft når det 
gjelder registerering og verifisering av egne rapport-

tall for innrapportering til Norsk Pasientregister (NPR). I 
overgangen fikk vi tilbakemeldinger på at registrering var 
mer tungvint enn før, siden vi nå krever at det må være 
registrert opplysninger om henvisningen i Infodoc Plena-
rio. Dette måtte vi gjøre siden NPR i rapportdefinisjonen 
krever at innsendte opplysninger om en konsultasjon skal 
være knyttet til opplysninger om henvisning, også i de 
tilfellene der en henvisning ikke foreligger. Ved registrering 
linker vi som standard sist innkommende henvisning, 
så dette er et overgangsproblem og arbeidsflyten vil bli 
enklere fra og med pasientens andre besøk. Vi anbefaler 
alle å kikke på egen rapport før innlevering over nyttår 
slik at ikke alle ringer oss dagen før den skal sendes inn. 

Infodoc Plenario 2.14 har akkurat kommet ut med flere 
gode nyheter. Vi er svært spent på hvordan den nye 
røntgenrekvireringen blir mottatt. Den vil gjøre det langt 
enklere å sende elektronisk røntgenrekvirering til alle som 
kan motta dette. Vi er nå også integrert med Nets/BBS 
betalingsterminaler. Dette vil det ta noe tid å bredde da 
terminalene må konfigureres fra å være frittstående til å 
kunne snakke med integrerte programmer, og dette er en 
jobb som må gjøres av leverandør av betalingsterminalen. 
Men vi regner med at mange får dette på plass etter hvert. 
Vi håper også at langt flere av dere tar i bruk de fantastiske 
mulighetene for effektivisering og tilpasning som snarveier 
åpner for i Infodoc Plenario! Spesielt nå som snarveier 
kan lages direkte fra journalen.

Fremover jobber vi med nye percentiler på helsestasjon, 
som vi planlegger å sende ut i en mellomrelease første 
kvartal 2013. Online rekvirering mot Helse Sør/Øst er i 
pilot på to Infodoc-legekontor og vil bli breddet høsten 
2013. Mest spennende fremover er integrering mot NHN-
adresseregister og svært forenklet (automatisert) oppsett 
av kommunikasjonspartnere. Dette gleder vi oss til å få ut 
våren 2013. Vi har også fokus på å få opp en løsning mot 
online timebok sammen med en eller flere partnere som 
dere kjenner fra før. I vinter arbeidet vi også med å hente 
inn krav til ny labfane. Dette skal blant annet diskuteres 
på Infobruk, og jeg oppfordrer dere alle til å komme med 
innspill der.

Infodocs mål er å være det beste journalsystemet på mar-
kedet. Dette får vi til ved å aktivt lytte til våre brukere via 
ulike kanaler som Infobruk, spørreskjema, henvendelser 
til support, og ved å få lov til å besøke dere i en hektisk 
hverdag. Takk for alle innspill!

P.S. Husk å bruke F1 tasten for alltid oppdaterte hjelpefiler, 
og søk etter våre instruksjonsfilmer på YouTube. Disse 
filmsnuttene kan brukes til oppfrisking og ved intern-
opplæring.

Vennlig hilsen
Endre Dyrøy, produktsjef

I høst har Infodoc vært til stede med stand både på Primærmedisinsk Uke, 
på Øre-Nese-Halslegenes høstmøte og på Øyelegenes høstmøte. 

Undertegnede har deltatt på flere av kongressene, og det har vært en ubetinget 
fornøyelse! Det er alltid hyggelig når dere som kjenner oss fra før stikker 
bortom bare for en liten prat, for å gi oss tilbakemeldinger eller for å få svar på 
spørsmål. Mange sier at de setter pris på at deres EPJ-leverandør er til stede, 
da dette er arenaer der man innimellom har bedre tid til å snakke med oss 
enn i en travel hverdag.   

Mange nye kontakter har også blitt knyttet. Ofte fordi våre eksisterende 
kunder introduserer oss og snakker positivt om sine erfaringer med bruk av 
våre løsninger. Har sagt det før, men gjentar det gjerne igjen: Den positive 
varepraten om oss og våre løsninger er det aller beste virkemiddelet for å få 
flere på Infodoc-laget.  

Vi er også kjent med at flere av våre kunder har brukt av både fritid og arbeidstid 
for å ta i mot potensielt nye Infodoc-brukere i egen praksis.  Ikke fordi vi i 
Infodoc har bedt om det, men på eget initiativ og for egen regning. Trolig har 
det blitt informert om både Infodocs styrker og svakheter, men vi velger å tro 
at det har vært overveiende positivt. Det fortelles i alle fall at dette har vært 
en av de viktigste årsakene til at Infodoc ble valgt som ny leverandør.  – Vi 
har også hørt om andre som villig har delt av sin erfaring og kompetanse 
med kollegaer som nylig har skiftet system. Man har gjerne besøkt kontoret 
eller vært disponibel som rådgiver per telefon. Ingen er bedre til å gi gode og 
effektiviserende tips. På denne måten hjelper dere også indirekte oss i Infodoc 
på en helt uvurderlig måte. 

Håper våre gode hjelpere rundt i Norges land fortsetter aktiviteten også i 
fremtiden. På vegne av alle oss i Infodoc kan vi bare takke og bukke og bøye 
oss i støvet! Vi er jammen heldige som har slike engasjerte brukere. 

Til slutt i 2012 gjenstår det å ønske alle våre nye kunder gjennom året et spesielt 
velkommen på laget. Vi gleder oss til fortsettelsen. Riktig god jul ønskes både 
til gamle og nye kunder fra oss.
  
Vennlig hilsen
Mari-Anne Frantzen, kundeansvarlig

infodoc og de gode hjelperne
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Tekst: Bjarte ottesen, Mari-Anne Frantzen, Endre Dyrøy, Marte Oppedal Berge og Rikard Mauritzon. Forside: Produktsjef Endre Dyrøy i samtale med fastlege Olav Ervik ved Eidsvåg legekontor under PMU 2012. 

sIsTe nytt

Produktsjefens 
Hjørne

tHoMas stadaas ble ansatt hos oss i september som teknisk konsulent. Thomas har en 
allsidig yrkesbakgrunn, men bestemte seg til slutt for å bli Dataelektroniker, og var ferdig 
utdannet i 2010. Det siste skoleåret var han utplassert hos Pulsdata, og deretter har han 
jobbet som IT-konsulent hos Ezy Data AS. Nå sier Thomas at han gleder seg stort over 
å få muligheten her hos Infodoc! 

Vi ønsker han hjertelig velkommen.
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I Infodoc liker vi å være ute blant våre kun-
der og få tilbakemeldinger på produktet 

vårt. Vi har tradisjon for å delta på flest 
mulige konferanser som arrangeres for våre 
målgrupper, og det har vi også gjort i høst. 
Siste uken i oktober deltok vi på Primærme-
disinsk uke hvor vi fikk møtt mange av våre 
allmennpraktiserende kunder, og fikk svart 
på spørsmål om bruk av Infodoc Plenario. Vi 
opplevde også stor interesse fra brukere av 
konkurrerende journalsystemer, og vi fortalte 
villig om hva vi kan tilby og om våre planer 
for fremtiden. 

Uken i Oslo ble avsluttet med to dager som 
utstiller på ØNH-legenes høstmøte på Grand 
Hotel. Også her møtte vi igjen gamle kjente, 

og knyttet nye kontakter. I spesialistmarkedet 
er det mange som er usikre på hvilket jour-
nalsystem de skal velge å benytte i fremtiden 
da det ikke er uttalt når Winmed 3 vil være 
tilpasset spesialistene. Nysgjerrige Winmed-
brukere var derfor innom vår utstilling for 
blant annet å se på Infodoc Plenarios nye 
grafiske oversikt over audiogrammer.  

Høstens konferansedeltakelser ble avslut-
tet med øyelegenes høstmøte som gikk av 
stabelen 2.-3.november på Soria Moria 
konferansehotell. Vi opplevde nyttige og 
hyggelige dager også her. Til vår store glede 
ser vi at flere og flere øyelegepraksiser får opp 
øynene for Infodoc Plenario, noe vi håper vi 
vil fortsette å se i 2013. 

kundene 
I fokus

Infodocs Endre Dyrøy og Mari-Anne Frantzen i hyggelig samtale med ØNH-spesialist Trygve Aune, som bruker Infodoc Plenario i sin praksis i Molde.
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1 tilbakekall uaktuell resept 
Tilbakekall resepter som pasienten ikke 
trenger, da blir de slettet automatisk i Resept-
formidleren. Du kan også tilbakekalle resepter 
som andre leger har skrevet.
Å tilbakekalle resepter reduserer faren for feil 
medikamentbruk ved å hindre at apoteket 
utleverer et legemiddel som pasienten ikke 
skal ha. 

2 Gjør endringer i en forskrivning 
og tilbakekall gammel e-resept
Det er mulig å endre en forskrivning der det er 
sendt en e-resept. Du henter forskrivningen 
fram i Legemidler i bruk, signerer og sender 
som ny resept. Kall tilbake den opprinnelige 
resepten. Noen EPJ-systemer tilbakekaller 
automatisk hvis den opprinnelige resepten 
var skrevet av deg selv. 

3 fortsett å bruke ordinasjonskort 
for multidosepasienter 
For multidosepasienter må du fortsatt skrive 
ut ordinasjonskort (Legemidler i bruk), under-
tegne og sende det til apoteket. Bruk A-resept-
blanketter der dette er nødvendig. Hvis du 
sender e-resept på multidose-preparater, vil 
legemiddelet også kunne hentes ut på et annet 
apotek. Det kan få uheldige konsekvenser for 
pasienten. Multidosefunksjonalitet i e-resept 
vil etter planen være klar i 2014. 

4 send resept på vanlig måte hvis 
pasienten ikke har spesielle behov 
En resept som du sender på vanlig måte (dvs. 
ikke som ekspederingsanmodning), kan 
håndteres av alle apotek/bandasjister som 
har innført e-resept. Dette er en stor fordel 
for pasienten, som i tillegg slipper å ha med 
papirresept. 

5 Bruk ekspederingsanmodning bare 
når ett bestemt apotek/bandasjist skal 
håndtere resepten 
Enkelte pasienter trenger å få resepten 
ekspedert ved et bestemt apotek/bandasjist. 
Kun i slike tilfeller skal du sende resepten 

med en ekspederingsanmodning. Resepten 
sendes som vanlig til Reseptformidleren, men 
det valgte apoteket/bandasjisten får samtidig 
beskjed om å håndtere resepten. Det finnes 
tre typer ekspederingsanmodning og det er 
viktig å benytte den riktige: 
 
• Forsendelsesanmodning brukes når apote-
ket/bandasjisten må klargjøre varen som skal 
sendes i posten. Hvis resepten er reiterert, kan 
den håndteres av andre apotek/bandasjister 
etter første ekspedering. Når pasienten trenger 
mer, må pasienten selv kontakte apoteket/
bandasjisten. 

• LAR benyttes ved legemiddelassistert 
rehabilitering. Pasienten forholder seg til et 
bestemt apotek, som mottar anmodningen 
og leverer legemiddelet til pasienten. Før 
resepten utløper, skal apoteket kontakte legen 
for ny resept. Hvis det er nødvendig å endre 
doseringen, må legen først tilbakekalle den 
opprinnelige resepten, dersom den fortsatt 
er ekspederbar. 

• Utleveringsanmodning brukes kun når 
pasienten skal hente varen ved et bestemt 
apotek/bandasjist, ber om låst resept, men har 
ikke mulighet til å motta referansenummeret. 
Apoteket/bandasjisten mottar referansenum-
meret og skal gi utskrift til pasienten. Hvis 
resepten er reiterert, må pasienten oppgi 
referansenummeret neste gang varen skal 
utleveres. 

6 Gi utskrift med referansenummer 
ved låst resept 
EPJ-systemet velger automatisk låst resept 
hvis pasienten ikke har norsk 11-sifret fød-
selsnummer eller D-nummer, samt hvis du 
sender resepten som utleveringsanmodning 
(se punkt 4). Ellers bruker du låst resept hvis 
pasienten ber om det. En låst resept er knyttet 
til et referansenummer som pasienten må 
oppgi på apoteket/bandasjisten (i stedet for 
fødselsnummer/D-nummer). Referansenum-
meret blir skrevet ut automatisk. Husk å gi 

utskriften til pasienten og fortell at nummeret 
må vises fram når resepten skal ekspederes.  
Hvis pasienten ikke får referansenummeret, 
må vedkommende kontakte deg på nytt. 

7 Gi pasienten beskjed om tidspunkt 
for sending av resepten.
Gi pasienten beskjed om tidspunkt 
for sending av resepten 

En e-resept blir tilgjengelig for apotek/ban-
dasjist med en gang du har signert og sendt 
den. Dette gjelder også resepter som andre har 
gjort klare for deg (reseptkladder). Det er viktig 
å ha gode rutiner for signering og sending av 
reseptkladder. Erfaringsmessig gjør mange 
leger denne type arbeid til bestemte tider. 
Derfor er det viktig at pasientene informeres 
om når de kan forvente at reseptene er klare 
for ekspedering av apotek/bandasjist. 

8 forskriv forbruksmateriell 
og næringsmidler på øverste nivå 
Ut fra HELFOs regelverk skal slike varer stort 
sett forskrives på øverste varenummernivå. De 
få unntakene som finnes gjelder forbruksma-
teriell og er beskrevet i tekst i EPJ-systemet. 
Du må lage to resepter hvis pasienten både 
trenger vare som forskrives på øverste nivå 
(f. eks. inkontinensutstyr) og en vare som 
må spesifiseres på artikkelgruppenivå (eks 
bleiebukser). 

Når legen ikke forskriver på riktig nivå, må 
apoteket/bandasjisten ofte ta kontakt med 
legen for at forskrivningen skal bli riktig. 

viktige forskrivningsrutiner med e-resept
De fleste leger utenfor sykehus sender nå reseptene elektronisk og erfaringene er positive. 
Her gir Helsedirektoratet informasjon om hvordan du kan innarbeide gode forskrivningsrutiner. 
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InFOBRuks 
HJØrne
Tekst Sveinung Gangstø

MeDleMMer 
I PROdukTRÅdeT
Leiar i infobruk er fast medlem +

InFOBRuks styre

Marianne Vestheim Kversøy  
Helsesekretær Bergen  

Åse Haugen Larsen 
Helsestasjon Flisa

Knud Erik Alsbirk
Øyelege Sotra

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

infobruks årsMØte 2013 
Clarion Hotel Bergen airport

Lars Johan Grini
Askøy kommune-
helsetjeneste
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09.00 - 09.30 registrering

09.30 – 09.40 velkommen 
  Sveinung Gangstø, leder Infobruk

09.40 – 10.05  legeforeningen og eHelse
  Foredragsholder ikke avklart

10.05 – 10.30 eHelse-satsing utenfor sykehus
  Hva skjer fremover?
  Foredragsholder ikke avklart

10.30 – 10.45 Debatt

10.45 – 11.00 Utstillerne presenterer seg

11.00 – 11.30 Pause - Samhandling med utstillere

11.30 – 12.00 Helsenorge.no
  Den offentlige helseportalen
  Pia Braathen Schønfeldt, 
  seniorrådgiver Helsedirektoratet

12.00- 12.30 kjernejournal
  Bent Larsen, Hdir/fastlege

  Helsestasjon 
  Info fra produktsjefen;
  -utvikling av helsestasjonsprogrammet
  - status fremdrift modul for Asylmottak 
  og Frisklivssentraler

12.30- 13.30 lunsJ / samhandling med utstillere.

13.30 – 13.55 Dialogmelding i henvisnings- og epikriseforløp 
  Hvor står vi - og kommer vi videre?  
  Overlege Jan Emil Kristoffersen, 
  Akershus Universitetssykehus HF

13.55 – 14.20 eHelse-satsing i Helse vest
  Erik M. Hansen, adm.dir. Helse Vest IKT

14.20 – 14.45 eresept – veien videre
  Foredragsholder fra Helsedirektoratets 
  eResept-avdeling 

  e-resept;
  når kommer dette for helsestasjon og hvilke fordeler/ 
  ulemper, tekniske utfordringer

  nye persentiler;
  Endelig kommer de!

14.45 - 15.15 PAuse / samhandling med utstillere.

15.15 – 15.40 Fest
  legemiddelfakta og beslutningsstøtte
  Steinar Madsen, overlege SLV 
 
  nytt i versjon 2.14

15.40 – 16.00 kommune-ePJ
  Lars-Johan Grini, Askøy kommune

16.00- 17.00    inFOBruk - generAlFOrsAMling  2013

20.00               FestMiDDAg  MeD unDerHOlDning

09.00 - 10.00 infodoc
  Nytt i Infodoc Plenario journal v/ produktsjef 
  
  Helsestasjon
  Brukerstyrt kurs v/Infodoc

10.00 - 10.30 PAuse / samhandling med utstillere.

10.30 - 11.00 infodoc
  Infodoc fokus 2013 v/daglig leder 
  
  Helsestasjon
  Brukerstyrt kurs v/Infodoc

11.00 - 11.30 kAFFe, utsJekking / samhandling med utstillere.

11.30 - 12.30 Parallellsesjoner: 
  A)  Fra bruker til bruker - praktiske tips
  B)  Kurs i NPR-registrering; Best Practice
  C)  Workshop: ny labmodul i Plenario  
       - her kan du påvirke utviklingen!
  D)  Integrasjoner i Plenario 
       - øyelege Alsbirk demonsterer  

  Helsestasjon
  Gjennomgang av nytt i kommende versjon 
   av Infodoc Plenario – versjon 2.15

12.40 - 13.20 informasjon fra brukerstøtte

13.20 - 13.30 Avslutning 

grAtiskurs i systeMveDlikeHOlD veD inFODOC
Som tidligere år tilbyr Infodoc gratiskurs i systemvedlikehold. 

For at flest mulig skal få anledning til å delta blir kurset arrangert 3 ganger.

torsdag 31. januar kl. 18.00 – 20.00
Fredag 1. februar kl. 13.30 – 15.30
lørdag 2. februar kl. 9.00 – 11.00

FreDAg 01.02.13

lØrDAg 02.02.13

Invitasjon til Infobruks 
årsmøte vil bli sendt ut 

til alle brukere av Infodoc 
Plenario. 

Meld deg på og vær 
med på den brukerstyrte 

utviklingen 
av journalsystemet!
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Følg InfodocAS på Twitter og bli oppdatert 
på de ferskeste nyhetene fra Infodoc.

Med Infodoc Plenario 2.14 følger en liten, men viktig 
endring i måten innkommende EDI-meldinger proses-
seres av meldingssentralen. 

Fra versjon 2.14 vil meldingssentralen ikke lenger stoppe 
opp meldingsinnleggelsen når en melding manuelt må 
koples til en mottakende journal. Isteden vil Meldings-
sentralen bare fortsette å legge inn meldinger, men også 
sende en intern e-post til «Meldingsansvarlig» på anlegget 
med beskjed om at «det er mottatt EDI-melding som 
krever manuelt valg av pasient»

Meldingsansvarlig?
Meldingsansvarlig er et nytt begrep som vi introduserer 

med Infodoc Plenario 2.14. Å være meldingssansvarlig 
betyr simpelthen at man vil få interne e-poster når det 
foreligger innkommende EDI-meldinger som krever 
manuell håndtering. Brukere som skal være meldingsan-
svarlige angir dette ved å sette valget Meldingsansvarlig til 
True i sin brukerprofil (hvis ingen brukere er angitt som 
meldingsansvarlige, går den interne e-postmeldingen i 
stedet til brukere med rollen Administrator)

For å få beskjed med intern e-post når manuell kobling 
av EDI-meldinger må gjøres, må du gå inn på din Bruker-
profil (lenke på toppen av Plenario startpanel), bla ned 
til «Personlig» og sett innstillingen «Meldingsansvarlig 

til True:

kundemagasIn #04 - 2012 suPPOrt
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en liten meldingsrevolusjon

Manuell kobling?
Den «manuelle håndteringen» som skal gjøres av de 
meldingene som har havnet i «Manuell koblingslogg», 
er det samme som tidligere måtte gjøres for at meldings

sentralen skulle fortsette behandling av meldinger. Det vil 
si at nå åpner man først loggen «Manuell koblingslogg» 
som lister alle meldinger som krever manuell håndtering.

Behandle meldingene ved å høyreklikke på dem i loggen, velg «Manuelt valg av pasientjournal for denne meldingen», 
og velg så til slutt riktig journal som mottaker av meldingen fra listen med mulige kandidater som vises.

Vi vil her også benytte anledningen til å gjenta at fra Infodoc Plenario 2.14 vil det ikke lenger være mulig å kjøre 
Meldingssentralen i Arbeidsmodus på Windows Vista.

referanseverdier i prøvesvar?
Ønsker du deg grenseverdier for prøven sammen med prøvesvaret, så kan du nå velge dette med en «parameter» i 
Meldingssentralen.

Velg fra meny: Verktøy / Meldingsinnstillinger, dobbeltklikk på linjen «XML-melding», skriv inn /F i feltet «Parametre» 
og trykk OK (parameter /F vil kun fungere for «XML-melding)»)

www.infodoc.no/support
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Mer tid 
til å bare være lege

Pakkeløsningen Infodoc Total ble lansert for mer enn ett år siden og 
har siden det gjennomgått en svært grundig piloteringsfase. Infodoc 

Total er et nytt driftskonsept hvor Norsk Data Senter AS (NDS) tar ansvar 
for hele IT-driften på legekontoret. NDS har ansvar for oppdatering av 
Infodoc Plenario, vedlikehold og fjerndrift av server som er lokalt plassert 
på legekontoret. Med Infodoc Total har du også muligheten til ekstern 
lagring av data backup fra OBC som er godkjent samarbeidspartner med 
Norsk Helsenett. 

Forsikring mot driftsstans
- I dag er det nærmere 20 legekontor fordelt rundt i landet som benytter 
seg av Infodoc Total-løsningen, og vi opplever en voksende interesse med 
mange henvendelser angående en slik driftstjeneste, sier Sigurd Torgilstveit, 
salgskonsulent hos NDS.  - Vi har merket oss at utfordringer med IT kan 
skape frustrasjon og usikkerhet på legekontoret og at mange setter pris på 
at eksterne kan sørge for at IT-løsningen fungerer som den skal. Infodoc 
Total kan ses på som en forsikring mot driftsstans, og det er en lettelse for 
mange å kunne ha en slik forsikring, forteller Torgilstveit. 

Raskere hjelp når det trengs
Ågotnes legesenter besluttet å gå inn på en Infodoc Total-avtale tidligere i år, 
for å ha ett kontaktpunkt for problemløsning vedrørende både maskinvare 
og programvare. – I dag opplever vi svært rask respons hos NDS, og våre 
dataproblemer løses uten at det skaper særlige hindringer for vår daglige 
drift. Så langt har NDS og Infodoc innfridd våre forventninger, forteller en 
tilfreds Thomas Bøe ved Ågotnes legesenter. – Jeg var noe skeptisk til om vårt 
legekontor ville drukne blant alle NDS sine kunder, men den bekymringen 
kunne jeg spart meg. Jeg har direktenummer til en konsulent hos NDS som 
hjelper oss på minuttet, så sant han sitter foran en pc, forklarer Bøe. For at 
Ågotnes legesenter skulle kunne avskrevet alt ansvar for det tekniske ved 
legekontoret, måtte NDS også ha tatt ansvar for telefonsentralen deres. Her 
er det fortsatt leverandøren av telefonsentralen som må ha ansvar for drift og 
vedlikehold. – Vi får se om NDS også kan innfri dette etter hvert når Infodoc 
Total-løsningen er fullt utbredt over hele landet, sier Bøe.

Proaktiv tjeneste
Med Infodoc Total er server og andre komponenter plassert på legekontoret, 
mens NDS har et sett med overvåkingsagenter i systemet som gir dem 
melding når tjenester er i ferd med å feile, eller det oppstår andre uforutsette 
hendelser. Infodoc Total er med dette en proaktiv tjeneste som skal forhindre 
vanskeligheter for Infodocs kunder.

Dersom du ønsker mer informasjon om Infodoc Total ber vi deg kontakte 
Norsk Data Senter ved Sigurd Torgilstveit på e-post: st@nds.no eller på 
mobil: +47 94 85 63 04.

InFOdOC 
kunDe-
HistOrier
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Fra venstre: Britt Bjørndal, Anne Hatland, Stig Guntveit, Aina Hagenes og Thomas Bøe.
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Sentralbord:  +47 815 32 020
Telefaks:  +47 55 12 55 40

Vi ønsker alle våre kunder 

og samarbeidspartnere en riktig 

god jul og et godt nytt år! 

Hilsen alle oss i Infodoc
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