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Mål om å være best
Infodoc Total
på full frammarsj

E-reseptmøte i Oslo
27. september

Ny vervekampanje
– vinn kurs eller konsulentdag
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Jeg håper dere er kommet godt i gang etter sommerferien. I
Infodoc går vi en travel høst i møte hvor nye installasjoner og
opplæring av nye brukere preger kalenderen fremover. Vi har
hatt en eventyrlig kundevekst hittil i år og stadig flere kunder
velger overgang til Infodoc Plenario!
Samtidig fortsetter vi vårt tette samarbeid med Helsedirektoratet om spennende, nasjonale prosjekter som skal kunne
lette hverdagen for helsepersonell og pasienter i fremtiden.
Et av disse prosjektene er Nasjonal Kjernejournal som har
som mål å øke pasientsikkerheten gjennom å gjøre viktige
helseopplysninger tilgjengelig for behandlerne på en trygg
måte. Det står flere gode prosjekter på trappene fra Helsedirektoratet som vil gi god funksjonalitet for dere og som er
finansiert fra myndighetenes side. Suksessen med e-resept
fortsetter og etter at Oslo og Akershus går opp i oktober/
november gjenstår bare et par fylker før løsningen er nasjonal.
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2.

Kjære alle brukere av Infodoc Plenario,

I Infodoc har vi et kontinuerlig fokus på effektivitet. Vi ønsker
å jobbe mest mulig effektivt internt hos oss samtidig som vi
bidrar til at brukerne våre får en mer effektiv hverdag. For
en tid tilbake lanserte vi driftstjenesten Infodoc Total hvor
Infodoc i samarbeid med Norsk Data Senter (NDS) tar ansvar
for hele IT-driften på legekontoret. Med denne tjenesten kan
brukerne av Infodoc Plenario slippe å tenke på utfordringer
ved IT-systemet og overlate ansvaret for dette til faglig
kompentente konsulenter hos NDS. Infodoc Total har vært
gjennom en grundig pilot-periode og er nå en markedsklar
og solid tjeneste som etterspørres over hele landet.
I løpet av 2012 har flere kommuner valgt å satse på Infodoc
Plenario som journalsystem for flere faggrupper innad i kommunen. Selv har vi lenge ment at Infodoc Plenario må passe
perfekt for kommuner ettersom vi leverer fagsystem både til
fastlegekontor, spesialister og helsestasjoner. Likevel er det
først nå de siste årene vi har sett at Infodoc systematisk vinner
anbudskonkurranser på totalleveranser til kommunene. Vi
konkluderer med at vårt sterke fokus på samhandling og
elektronisk meldingsutveksling må være årsaken til suksessen vi opplever i kommune-markedet. Suksessen gir oss en
trygghet når vi fortsetter arbeidet med å utvikle enkle og
effektive løsninger for våre brukere.

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as

Gammel vane er
vond å vende
Vi i Infodoc gleder oss over stadig å få nye kunder med på laget. De fleste har
gjort en grundig vurdering før de tar det store skrittet og skifter system. Det er
likevel stadig spennende – både for våre nye kunder og for oss – å se hvordan
nytt system påvirker hverdagen i praksisene rundt om.
Det viktigste er selvfølgelig at pasientjournalene er intakte også etter bytte av
verktøy. Dernest skal arbeidet aller helst gå unna i samme tempo som vanlig.
Her erfarer vi store variasjoner. Hos mange er arbeidsrutinene bygget opp
rundt journalsystemets muligheter og funksjoner. Når det fra én dag til en
annen gjøres store endringer i system, medfører det gjerne at arbeidsrutinene
også må endres. Her hos Infodoc har vi stort fokus på disse prosessene om
dagen. Vi får stadig mer erfaring som gjør at vi kan foreslå rutineendringer
som gir en mer effektiv hverdag – også med nytt system. Og vi ser at det virker!
Vi skal likevel ikke legge skjul på at for enkelte oppleves skifte av system
som en heftelse i hverdagen. Det hender til og med at noen føler det som at
nytt system er tredd ned over hodet på en uten at man har vært tilstrekkelig
forberedt. Trøsten må være at den opplevelsen er høyst midlertidig. Som kjent
er gammel vane vond å vende, men slett ikke umulig. Og det hjelper veldig å
være motivert for endring.
Sertifikatfornyelser på trappene
Det er høst og det begynner å nærme seg 3 år siden mange av våre kunder tok
i bruk nye sertifikater fra Buypass for å kommunisere med HELFO og andre
samhandlingspartnere. Sertifikatene har en gyldighetstid på 3 år, og det er
nå tid for fornyelse av disse. I praksis medfører det at idet våre kunder skifter
virksomhetssertifikat, må også samhandlingspartnerne få dette oppdatert
i sine systemer. Her hos Infodoc håper og tror vi at dette vil gå smertefritt
og greit, men vi er samtidig klar over at alle endringer som krever manuell
håndtering hos flere samhandlingspartnere – og til samme tid – kan by på
utfordringer. Minner om at dersom noen skulle ønske bistand til å få dette
koordinert, vil Infodocs konsulenter kunne tilby dette. Alle våre kunder som
tidligere har bestilt virksomhetssertifikat hos oss, vil også bli kontaktet når
det nærmer seg utløpstid.
Vi møtes på høstmøtene
Høsten er ellers en tid for mange store kurs, møter og kongresser for helsevesenet. Infodoc vil være til stede med stand på en rekke av disse. Vi håper der å
treffe mange gamle og nye kunder som har tid til å slå av en prat.

Vennlig hilsen
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
Forsidebildet er av Christin Lekven, Hildur xx og xx fra Dalen Legesenter.
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Produktsjefens Hjørne

Infodoc med Infobruk har historisk sett hatt en helt unik
kultur med aktive brukere og sterk brukermedvirkning i
utviklingen av journalsystemet. Dette er en kultur vi og
dere sammen må ta vare på. Etter hver nye versjon sender
vi ut et spørreskjema for å få tilbakemelding på hvordan
oppdateringen gikk og hvordan de nye mulighetene ble
mottatt. Vi ønsker oss mer tilbakemeldinger fra alle, kanskje
spesielt fra helsestasjoner og helsesekretærer. Får dere
ikke spørreskjema, eller tror dere ikke at vi lytter? Hvis du
ikke har fått spørreskjema så send en epost til support@
infodoc.no med overskrift Spørreskjema så skal vi sørge
for at du også kan påvirke din arbeidshverdag.
Tilbakemeldingene etter versjon 2.12 viste at 85% av dere
syntes denne versjonen var raskere enn tidligere versjoner,
og at Plenariohverdagen ble enklere og mer effektiv. De
av dere som hadde fått med seg den nye oversikten over
tilgjengelige skjema var godt fornøyd og oppgradering gikk
bra. Adresseregister/meldingsadressering, og labmodul
er områdene som bør fokuseres på fremover, og det vil vi.

Allerede i september vil vi bredde versjon 2.13. Det er
en liten mellomversjon, som inneholder ny og forbedret
NPR-registering og innsending, med god oversikt over hva
som rapporteres inn til registeret. Vi hadde Norsk Pasient
Register (NPR) på besøk under utviklingen for å være sikker
på at rapporten tar med alt som trengs. Og vi har fokusert
mye på brukergrensesnittet slik at registrering skal være
enkel, effektiv og oversiktlig.
I november breddes versjon 2.14. Der kommer ny edirøntgenhenvisning laget etter samme enkle mal som
edi-epikrise og edi-henvisning. Vi gjør også driften enklere
ved en endring i meldingssentralen. Med 2.14 legges alle
meldinger som ikke kan kobles til en pasient inn i en
arbeidskø, og alle andre meldinger vil fortsette uhindret
inn til behandler. Dette vil gi mye bedre arbeidsflyt på
meldinger. En gammel klassiker, påminnelse når pasienten
har bursdag, er også tilbake. Muligheten for å kopiere tekst
fra en dimmet tekst (gamle skjema) er tilbake etter mange,
til dels kraftfult formulerte, tilbakemeldinger. Dessuten,
for å forenkle bruken av korrespondanse, kan man nå
bla gjennom brev/epikriser i full visning av dokumentet.
Integrasjon mot betalingsterminal/BBS/Nets er også på
plass.
Takk for alle innspill som gjør at vi stadig blir bedre, og
husk å bruke F1 tasten for oppdaterte hjelpefiler slik at
også dere stadig blir bedre!
Mvh
Endre Dyrøy
Produktsjef
Infodoc AS

Nyansatte
Katalin Kisfaludi er ansatt på brukerstøtte.
Hun er 35 år, opprinnelig fra Ungarn, men
oppvokst i Romania. De siste 12 årene har
hun bodd i Norge. Katalin er utdannet
sykepleier, førskolelærer og tolk. Hun trives
med å jobbe med mennesker, og synes det
er spesielt givende å kunne hjelpe. Katalin
sier at å jobbe hos Infodoc er en opplevelse
av å være en del av en storfamilie, hvor alle
har eierforhold - til og med kundene.
Svein Erik Pedersen går også inn i vårt

team på brukerstøtte. Han er 32 år, kommer
fra Målselv i Troms, og er utdannet som
autorisert helsesekretær. Han jobbet på
UNN, Nordlandssykehuset, på Volvat og
på legekontor tidligere. På fritiden er Svein
Erik aktiv i Røde Kors Hjelpekorps og holder
på med musikk.
Vi ønsker både Katalin og Svein Erik
velkommen til oss!
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Nyheter

Infodoc Plenario er i dag det beste journalsystemet på
markedet. Der har vi kommet takket være svært aktive
brukere og en langvarig systematisk innsats med fokus
på å øke kvaliteten i produktet. Vårt mål er at Infodoc
Plenario skal være enkelt og effektivt i bruk, slik at våre
brukere kan fokusere på sin kjerneoppgave som er å levere
helsetjenester til sine pasienter. Derfor fokuserer vi på god
support, at systemet skal være sikkert og stabilt i drift, at
oppdateringer skal være enkle, og at Infodoc Plenario
støtter deres arbeidsprosesser, og følger myndighetens krav.

kundemagasin #03 - 2012
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Fra Bergens sprekeste til Infodocs ivrigste
I vår lanserte Infodoc for første gang en vervekampanje hvor vi oppfordret kundene våre til å tipse oss om legekontor, spesialistpraksiser eller
helsestasjoner som var interesserte i å lære mer om Infodoc Plenario, og kanskje bli fremtidige nye brukere av vårt journalsystem. Dersom
tipset ledet til et salg for Infodoc ville ververen få delta gratis på et av våre kompetansehevende kurs.
I tillegg var det mulighet for å bli trukket
ut som vinner av en konsulentdag, hvor
Infodocs konsulent kunne hjelpe de ansatte
i praksisen med å bli enda mer effektive brukere av Infodoc Plenario. Vervekampanjen
viste seg å vekke konkurranseinstinktet hos
våre brukere.
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Bergens sprekeste bedrift
Infodocs salgsteam så på vervekampanjen
som et eksperiment ettersom dette aldri
før har blitt testet ut. Da ideen kom opp
konkluderte man med at vi hadde ingenting
å tape på å gjøre et forsøk. I Infodoc er vi
relativt bortskjemte med brukere som
opptrer som gode ambassadører for oss,
og som snakker godt om Infodoc Plenario til
kolleger som enda ikke er Infodoc-kunder.
Likevel var vi nokså avventende i forhold
til om vervekampanjen ville bli en suksess
eller ikke. Så gleden var stor da det begynte å
komme inn tips om legekontor som vurderte
å prøve nye journalsystemer. Fra Dalen
legesenter, som ligger 10 min utenfor Bergen
sentrum, kom det inn flere tips. I ettertid har
vi skjønt at dette ikke var tilfeldig. Det har
nemlig vist seg at dette legekontoret innehar
et litt større konkurranseinstinkt enn det vi
vanligvis ser. I vår gikk kontoret like godt av
med seieren som Bergens sprekeste bedrift,
og vervekampanjen var et nytt påskudd for
å høste mer heder og ære.
Vervet nabokontoret
- Vi liker jo konkurranser, da, sier en blid
Christin Lekven da jeg forteller dem at de
er trukket ut som hovedvinner av vervekampanjen. Det var Christin som tok initiativet
til å engasjere kontoret i vervekampanjen.
Hun visste at nabokontoret, Fyllingsdalen
legepraksis, allerede var inne på tanken om
å bytte journalsystem, og det var vervekampanjen som skulle til for at dette kontoret
valgte å gjøre noe av planene. Og nå kan
Christin få delta gratis på et av kursene i
Infodocs kurskalender.
– Det gleder jeg meg til, sier hun. – Jeg har
deltatt på flere ulike kurs tidligere og det
gir meg alltid nyttige tips for å jobbe mer
effektivt i hverdagen, fortsetter Lekven.

Bergens sprekeste bedrift.

Sammenlikner seg med andre legekontor
Dalen legesenter har vært kunder av Infodoc
siden 1995. Den gangen føltes det som en
stor overgang, men i dag har de inntrykk
av at flere og flere velger Infodoc Plenario,
kan de fortelle. Men selv om de etterhvert
kjenner systemet svært godt forteller de at
det er et par ting de gjerne skulle endret på.
Blant annet har de sett at kolleger på andre
kontorer håndterer forsendelse av e-resepter
mye raskere enn hos dem på Dalen. Sånn sett
skal det bli nyttig å få besøk av en konsulent

og få avklart hva som kan være grunnen til
enkelte tregheter, konkluderer gjengen på
Dalen legesenter. – Men jeg må få skyte inn
at responsen hos Infodoc er veldig god. Vi
får stort sett gjennomslag for ønsker om
endringer som vi melder inn, sier Christin
Lekven som tydeligvis er veldig fornøyd med
å være hovedvinner. På spørsmål om de er
klare for å delta i en ny runde med vervekampanje, så svarer kontoret enstemmig:
- Ja, det er klart!
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Bli med i høstens
vervekampanje og få et
valgfritt kurs med Infodoc.
I tillegg kan din
arbeidsplass være med
i trekningen av en
konsulentdag hvor en av
Infodocs konsulenter kan
hjelpe dere å gjøre dagen
med Infodoc Plenario enda
mer effektiv. Se baksiden
av magasinet for mer
informasjon!

Christin Lekven; spreking med konkurranseinstinktet på plass
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16. oktober innføres e-resept i Oslo, og 13. november følger Akershus.
Vi ønsker å forberede legekontorene i disse fylkene på hva de har i vente.

Velkommen til e-reseptmøte i Oslo Kongressenter
torsdag 27. september!
Program for kvelden
Kl 18.00:

Kl 18.45:

«Informasjon om e-resept og den nasjonale
innføringen» ved Ragnhild Bamrud fra
Helsedirektoratet, avdeling e-resept.
«E-resept i praksis» ved produktsjef i
Infodoc, Endre Dyrøy.
Her vil det være mulig å stille spørsmål om
bruk av e-resept.

Dersom du ønsker å forberede deg på e-resept og delta
på vårt informasjonsmøte, ber vi deg gi oss tilbakemelding om dette innen mandag 17.september 2012. Da
sender du en e-post til marte@infodoc.no

kundemagasin #03 - 2012
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2.

KURSPLAN
2. halvår 2012
Kursnavn	
  
Systemansvarlig-‐
kurs	
  	
  

Sted	
  
Bergen	
  

Dato/kl.slett	
  
Fredag	
  
28.09.2012	
  
kl	
  09-‐13	
  

Systemansvarlig-‐
kurs	
  	
  

Oslo	
  

Fredag	
  
19.10.2012	
  
kl	
  10	
  –	
  14	
  	
  

Sertifiseringskurs	
  
Plenario	
  
journalverktøy	
  
	
  
Sertifiseringskurs	
  
Plenario	
  
journalverktøy	
  
	
  
Plenario	
  
Økonomirutiner	
  

Oslo	
  

Torsdag	
  
25.10.2012	
  
kl	
  09-‐16	
  

Bergen	
  

Fredag	
  
26.10.2012	
  
kl	
  09-‐16	
  

Oslo	
  

Torsdag	
  
08.11.2012	
  
kl	
  10-‐14	
  

Plenario	
  
Økonomirutiner	
  

Bergen	
  

Fredag	
  
09.11.2012	
  
kl	
  09-‐13	
  

	
  

	
  

	
  

Kursinnhold	
  
Stikkord:	
  Sikre	
  effektiv	
  
bruk	
  av	
  Plenario	
  
inkludert	
  oppsett	
  av	
  
snarveier,	
  tilpasning	
  egne	
  
maler/dokumenter	
  og	
  
øvrige	
  
konfigureringsmuligheter	
  
Stikkord:	
  Sikre	
  effektiv	
  
bruk	
  av	
  Plenario	
  
inkludert	
  oppsett	
  av	
  
snarveier,	
  tilpasning	
  egne	
  
maler/dokumenter	
  og	
  
øvrige	
  
konfigureringsmuligheter	
  
Stikkord:	
  grunnleggende	
  
intensiv	
  	
  innføring	
  i	
  
Plenario	
  journal,	
  timebok	
  
og	
  økonomi.	
  	
  
Stikkord:	
  grunnleggende	
  
intensiv	
  	
  innføring	
  i	
  
Plenario	
  journal,	
  timebok	
  
og	
  økonomi.	
  	
  
Stikkord:	
  daglige	
  
kassafunksjoner,	
  effektiv	
  
ordreutfylling,	
  ajourhold	
  
kundereskontro,	
  ulike	
  
økonomirapporter,	
  
trygdeoppgjørsrutiner,	
  
tips	
  for	
  årsoppgjør	
  
Stikkord:	
  daglige	
  
kassafunksjoner,	
  effektiv	
  
ordreutfylling,	
  ajourhold	
  
kundereskontro,	
  ulike	
  
økonomirapporter,	
  
trygdeoppgjørsrutiner,	
  
tips	
  for	
  årsoppgjør	
  

Pris	
  
3500	
  per	
  
person	
  

3500	
  per	
  
person	
  

5000	
  per	
  
person	
  

5000	
  per	
  
person	
  

3500	
  per	
  
person	
  

3500	
  per	
  
person	
  

INFOBRUKS HJØRNE

Infobruk 2013
Sommeren er over, for oss i Infobruks styre betyr det at vi igjen er i gang
med planlegging av Infobruks neste kurs og årsmøte. Arrangementet
vil finne sted på Clarion Hotel Bergen Airport 1.–2. februar 2013.
Sannsynligvis er noen skuffet over at det igjen vil finne sted i Bergen.
Dette gjør vi først og fremst av økonomiske hensyn. Det er dyrere å
arrangere i Oslo-området, og erfaringsmessig får vi der færre deltakere
og færre utstillere. Skal vi holde kursavgiften på et akseptabelt nivå,
vil vi da gå med underskudd. Håpet er at vi etter Infobruk 2013 kan
opparbeide et overskudd som gjør at vi kan våge å satse på et Infobruk
2014 som kanskje vil gå med underskudd.
Programmet for Infobruk 2013 er ikke klart enda, men her følger litt
av det vi har snakket om. Elektronisk samhandling kommer nok igjen
til å stå sentralt. Ikke bare kommunikasjon mellom ulike helseaktører,
men også elektronisk kommunikasjon mellom pasient og behandler
vil ganske snart være en realitet, enten vi ønsker det eller ikke. Der vil
også sannsynligvis bli en workshop der temaet vil være utforming ny
labmodul. Her vil du som bruker få en mulighet til direkte å påvirke
utviklingen av Plenario. Vi er ellers åpne for innspill når det gjelder
programmet. Dersom noen har gode ideer til tema, er det bare å
melde inn til oss.
Mange har oppdaget at Infobruks hjemmesider (www.infobruk.
no) dessverre har vært nede en lengre periode, noe vi beklager på
det sterkeste. De er nå oppe igjen med helt ny design, men mangler
i skrivende stund fortsatt det meste av innhold. Innen utgangen
av september håper vi at de er fullt oppe og går igjen. Ta sidene i
bruk og gjør dem til et levende forum der terskelen er lav for å stille
spørsmål, komme med tips og dele erfaringer. Infodoc Plenario er
et fleksibelt journalsystem med mange muligheter. Jeg tror samtlige
Infodocbrukere i et aktivt brukerforum vil kunne plukke opp tips og
ideer som kan bidra til en mer effektiv bruk av programmet.
Til slutt: husk å holde av 1.-2. februar 2013 for å delta på Infobruk
2013! Invitasjon med program vil bli sendt ut rundt månedsskiftet
november-desember.

Hilsen Sveinung Gangstø, leder i Infobruk

Besøk Infobruks
medlemside på

www.infobruk.no

INFOBRUKS STYRE

Tekst Sveinung Gangstø

Sveinung Gangstø
Allmennlege Os

Odd Lauvskard
Allmennlege Bergen

Marianne Vestheim Kversøy
Helsesekretær Bergen

Åse Haugen Larsen
Helsestasjon Flisa

Knud Erik Alsbirk
Øyelege Sotra

Janecke Thesen
Allmennlege Osterøy

Khoa Duong
Allmennlege Askøy

MEDLEMMER
I PRODUKTRÅDET
Leiar i infobruk er fast medlem +

Regin Hjertholm
Eidsvåg legekontor

og del dine erfaringer
på vårt brukerforum.
Lars Johan Grini
Askøy kommunehelsetjeneste

Finn Skogstad
Stovner legesenter As
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2.
Konfigurere automatiske oppdateringstjenester
Infodoc Plenario kommer med flere automatiske oppdateringstjenester (f.eks. av FEST-registeret som oppdateres
hver natt). For at disse tjenestene skal fungere er det viktig at innstillinger for «Proxy-server» er riktig satt opp. Hvis
dere opplever problemer med de automatiske tjenestene kan dette løses med å spesifisere Proxy server i Plenario
serverkonsoll. Dette gjøres slik:
NB! gjøres utenom drift da prosedyren vil logge ut alle Plenariobrukere.

1. Start Plenario Serverkonsoll på server (Windows
startmeny: Alle programmer / Infodoc Plenario
Server / Infodoc Plenario Serverkonsoll [XXXXX]
2. Trykk på knappen <Konfigurasjon>

3. Velg fanen <Proxy-server>, hake av for «Bruk proxyserver for tilkobling til eksterne Infodoc-tjenester»
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4. Trykk på knappen <Lagre og Lukk>

www.infodoc.no/support

T

SUPPORT

Automatisk oppdatering av skjema med Infodoc Plenario 2.12
Med Infodoc Plenario 2.12 oppdateres deres skjemadatabase automatisk og fortløpende. Dere kan selv følge med på hvilke
endringer som blir gjort.
Fra Systemvedlikehold, velg: Systeminnstillinger->Verktøy>Administrere skjema, snarveier og maler, klikk på «Oversikt
over oppdateringer…»

Finne og aktivere skjema
Skjemadatabasen som følger med Infodoc
Plenario er omfattende og normalt er det bare
en brøkdel av alle tilgjengelige skjema som er
«aktivert» i ditt Plenariosystem.
Er det et skjema du savner? Søk blant «Deaktiverte skjema» og legg til (aktivere) ditt skjema.
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Fra Systemvedlikehold, velg: Systeminnstillinger->Verktøy->Administrere skjema, snarveier
og maler
Skriv inn skjemanavn i søkefeltet (søk går
på begynnelsesbokstaver i skjemanavn, er
du usikker så sett en * foran). Sett en hake i
kolonnen <Aktiver> foran aktuelt skjema og
trykk på knappen «Lagre endringer» (nede
til høyre)
TIPS:
Dobbeltklikk på skjemanavn vil ta opp forhåndsvisning av skjema. Start søk etter skjema.

Tips
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2.
Lægene i Gamlebyen i Fredrikstad
Totalt uforberedt på denne vakre, gamle bydelen i Fredrikstad gjorde besøket hos Lægene i Gamlebyen
stort inntrykk på Infodocs medarbeider denne nydelige sommerdagen i juni.
Under lunsjmøtet – som for øvrig foregikk utendørs
i den tilhørende rosehagen bak kontoret – fikk vi ta
del i den interessante historien til bygningen som
huser legekontoret. Bygget ble i 1802 satt opp som
laboratorium for fremstilling av krutt til festningen. På
grunn av eksplosjonsfaren den plassert litt i utkanten av
bydelen. Bygningen ble ominnredet til militært sykehus
i 1888 og var i bruk som sykestue helt frem til 2002. At
det i dag brukes som fastlegekontor anses dermed som
helt naturlig, mener de som jobber der.
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Legekontoret gir Infodoc gode tilbakemeldinger både
når det gjelder program og organisasjon, og ikke minst
konstruktive innspill til hva som kan gjøre deres hverdag
enda bedre med Infodoc Plenario som journalverktøy.
Spesielt hyggelig synes vi også det er å få tilbakemeldinger på innholdet i Infomag, og da særlig på tipsene
fra brukerstøtte.

Flere av dem som jobber her har brukt andre systemer
tidligere og har således godt sammenligningsgrunnlag
når de uttaler seg positivt. Det er likevel grunn til å
fremheve en av våre mest trofaste kunder gjennom
mange år – allmennlege Sølvi Ruud-Hagen. Som en av
pionerene for bruk av elektroniske pasientjournaler, tok
hun Infodoc i bruk allerede i 1987. PCen den gangen
kostet sikkert 100.000 kroner, forteller hun, noe som
tilsier at man trolig har hatt et særlig engasjement for
å gå bort fra papirjournaler.
- Da jeg flyttet til Fredrikstad noen år senere og begynte
praksis i nytt legefellesskap, ble jeg en periode «tvunget»
over på et annet EPJ-system, forteller hun humoristisk.
- Etter en tid ble det imidlertid behov for fornying, og
etter grundig vurdering landet vi alle på valg av Infodoc
som EPJ-leverandør igjen. Et lykkelig valg, synes jeg,
sier Ruud Hagen.

Fra venstre: Tord Skaaraas,
Sølvi Ruud Hagen, Ivar
Udnæs, Petter Samuelsen,
Amund Holand, Jeanette
Kristoffersen, Wenche Pettersen, Linn Helen Pettersen,
Linda Nilsen Kornstad

INFODOC
KUNDEHISTORIER
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Øyelege Altenau på Voss ble kunde av Infodoc i mars, og vi ble tatt godt i mot da vi besøkte dem i juni.

Infodocs nye øyelegepraksis
I juni besøkte vi Øyenlege Altenau på Voss. Denne øyelegepraksisen tok i bruk Infodoc Plenario i mars i
år, og vi ville besøke dem for å undersøke at alt fungerte som det skulle.
Infodocs representant ble tatt godt imot av blide
medarbeidere som kunne fortelle at de foreløpig var
godt fornøyde med overgangen til Infodoc Plenario.
Hos Øyenlege Altenau er det helsesekretærene som har
systemansvaret og sørger for at alt administrativt arbeid
blir gjort. De fortalte at de har god tro på at Infodoc
Plenario skal gjøre dem enda mer effektive. Samtidig
forventer de å bruke ytterligere litt tid for å arbeide inn
nye rutiner. Vi ønsker den blide gjengen hos Øyenlege
Altenau lykke til og velkommen til oss!
Infodoc har satset sterkt på å kunne tilby markedets
beste journalsystem for øyeleger, og har i lengre tid
jobbet tett med faggruppen for å tilpasse systemet

best mulig til øyelegers behov. Spesialistmodulen
som vi leverer i dag kan integreres med de aller fleste
øye-apparatene som er i bruk på norske legekontor.
Infodoc Plenario kan både hente opp og videresende
måleresultatene fra apparatene. Kunder som har tatt i
bruk denne teknologien forteller at dette letter arbeidet
og gir dem bedre tid til sine pasienter. Infodoc startet
en kampanje mot norske øyelege-praksiser i august i
år og vil følge denne opp i løpet av høsten.
Vi håper å kunne knytte til oss enda flere praksiser i tiden
fremover.

www.infodoc.no

2.

Vervekampanje
2012
Vervekampanjen i vår ble en stor suksess, så vi forsøker oss på en runde nummer to.

Vet du om noen som er interessert i å få vite mer om Infodoc Plenario? Send oss kontaktinformasjon
til kontorer som ønsker at vi skal ta kontakt for tilbud og en uforpliktende demo. Blir dette kontoret
en ny kunde får verver delta gratis på et valgfritt kurs fra vår kurskalender (reise og eventuelt opphold er ikke inkludert). Alle som sender inn tips får også Infodoc-minnepinner som takk for hjelpen.
Alle som sender inn tips som leder til salg er i tillegg med i trekningen av en konsulentdag
(verdi kr 8250.-) i praksisen de arbeider i.
Kampanjen pågår frem til 30.november 2012, og premien kan overdras til andre på kontoret.
Trekningen gjøres 1. desember 2012, og premien må benyttes innen ett år.
Svarslippen kan sendes til Infodoc AS, Pb. 43 Bønes, 5849 Bergen / Fax: 55 12 55 40,
eller send oss en e-post på post@infodoc.no.

Vervekampanje 2012
Navn på verver: ...................................................................................................................................................................................
Telefonnummer: ..................................................................................................................................................................................
E-post adresse: ..................................................................................................................................................................................

Navn på praksis som kan
kontaktes av Infodoc

Kontaktperson

Kontaktinfo (tlf/e-post)

Jeg ønsker å motta Infodocs månedlige nyhetsbrev:

Infodoc AS
Besøksadresse:
Postadresse:

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

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

❏

