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Når 2011 var et år preget av investeringer for oss, er det veldig
hyggelig å se at dette gir avkastning i form av en fortsatt
sterk kundevekst. Det er en glede å ønske alle nye kunder
velkommen til Infodoc!
Vi setter dere i fokus i alt vi gjør og jobber med kundeservice i
alt fra administrative rutiner, utvikling av programvare, salg,
leveranse og support. Jeg ser at vi har klart å etablere et godt
kundefokus hos alle ansatte, noe som er nødvendig for at dere
skal oppleve den beste kundeservicen i markedet.
God kundeservice er mye mer enn bare god support. Blant
annet ved å levere et enkelt og effektivt journalsystem med
den riktige funksjonaliteten gir vi dere den beste servicen. Det
er en balansekunst å levere et enkelt og effektivt system som
innehar så mye funksjonalitet at dere kan vokse med systemet.
Vi har satset tungt på elektronisk samhandling innenfor felt
som e-resept, integrasjon til pleie- og omsorgssystemer, og
hele tiden levere et journalsystem som opprettholder alle
meldingsstandarder. Vi opplever at dette er tungt etterspurt
i markedet.
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Kjære alle Infodoc-brukere!

Helsestasjonsmodulen vår er en av de ledende i markedet,
en posisjon vi selvsagt skal beholde. Det er mye bevegelse
i dette markedet og vi opplever stor etterspørsel her også.
Infodoc Total er en tjeneste som har vært lansert tidligere.
Dette er nå i stabil drift hos flere kunder. Det har vært en
lang pilotperiode, da vi ikke ville slippe denne tjenesten ut
før vi var hundre prosent sikker på at den var stabil og dekket
kundenes behov. Dette er en tjeneste som sikrer en problemfri
drift og trygghet for din virksomhet. Etter en styrking av
samarbeidsavtalen med Norsk Datasenter er denne tjenesten
nå i sterk vekst.
Selv om det nærmer seg sommer tar vi ingen pauser i vårt
arbeid for å sikre at dere er fornøyde og at vi fortsatt vil være
deres foretrukne leverandør. Jeg vil takke for alle gode innspill
vi får og oppfordrer alle til å delta på brukerundersøkelsene vi
sender ut etter en produktrelease, da dette gir oss uvurderlig
informasjon om hvordan nettopp dere opplever produktene
og tjenestene våre.
Til slutt vil jeg få ønske alle en riktig god sommer!
Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as

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 Dr. Miljeteig, Infodocs Eva Blomberg og
Dr. Wiig

Kommunikasjonsvinneren Infodoc
Våre kunder gir oss gang på gang tilbakemelding om at fungerende elektronisk
kommunikasjon er en av de mest rasjonaliserende funksjoner i hverdagen.
At vi leverer løsninger som fungerer godt er dermed en av Infodocs viktigste
suksessfaktorer. Eksempelvis bekreftes det fra mange hold at Infodocs løsning
for elektroniske resepter er den best fungerende i markedet. Til vår store glede
ser vi nå at egne kunder går ut på offentlige nettsteder og skryter uhemmet av
hvor lett det var å komme i gang, og hvor effektivt det fungerer i hverdagen.
Det løsner i kommunene
Innenfor kommunehelsetjenesten ser vi også at elektronisk meldingsutveksling
stadig utbres. Her er det først og fremst informasjon mellom fastlege og
Pleie- og Omsorgstjenesten som står i fokus. I løpet av våren har stadig flere
kommuner sett fordelen med dette. Mange av våre fastlegekunder har dermed
fått nye rutiner for hvordan de kommuniserer viktig pasientinformasjon i
samhandling med kommunen. Og flere kan glede seg til dette i tiden fremover.
Interessen er stor og bestillingene drypper inn i stadig økende tempo. De såkalte
PLO-meldingene er altså nå på full fart inn i helsetjenesten. Flere av Infodocs
kunder har gjort banebrytende arbeid med å bistå i standardiseringen og
med pilotering i ELIN-k-prosjektet for en tid tilbake. Ryktene sier at det også
er Infodocs kunder som er best i klassen blant fastlegene nå når rutinene tas
i bruk av flere og flere. Noen som ønsker mer informasjon? Ta gjerne kontakt
med oss på telefon 815 32 020.
Nye kunder vektlegger kommunikasjon
Infodoc er i den heldige situasjon at vi om dagen får mange nye kunder. Alle
som har skiftet EPJ-leverandør vet at dette kan være en omfattende prosess.
Vi opplever derfor å bli grundig vurdert i forkant, og svært ofte hører vi at
tyngden på vektskålen handler om kommunikasjonsløsninger. At vi faktisk er
en leverandør som henger med når fremtidsrettede tjenester gjøres tilgjengelig.
Elektroniske resepter, PLO-meldinger og online-rekvirering er alle eksempler
på dette. Som før nevnt er det i stor grad våre egne kunder som forteller om
dette til sine kollegaer og som dermed går god for løsningene. Ingenting
gleder oss mer!
En god og samhandlingsfremmende sommer ønskes dere alle – både gamle
og nye kunder. Og gled dere til høsten, for flere nyheter er på gang…

Vennlig hilsen
Mari-Anne Frantzen
Kundeansvarlig

SISTE NYTT

Produktsjefens Hjørne 2012-05

Infodoc får mange nye kunder for tiden. Da er det viktig
at vi og dere tar vare på den gode kulturen Infodoc og
Infobruk har klart å holde på i mange år. Fortell dine nye
Infodoc-kollegaer at medlemskap i Infobruk, og deltagelse
på Infobruks årlige møte, er et viktig bidrag for å sørge for
at Infodoc Plenario forblir det enkleste og mest effektive
pasientjournalsystemet. Fortell gjerne også hvor gøy vi
har det på de treffene! Og når spørreundersøkelsen etter
2.12-oppdatering dukker opp i juni så besvar den, og send
den videre til dine kollegaer i ulike roller. Vi trenger og lytter
til alle tilbakemeldinger.
Når dere leser dette er Infodoc Plenario 2.12 forhåpentligvis
breddet med suksess. Vi håper at øre-nese-hals-modulen
faller i smak hos spesialistene, at Infodoc Plenario er hakket
raskere og mer stabilt, at forbedringene i medikamentmappen blir godt mottatt, og at helsestasjonene liker den
forbedrede veiviseren for nytt notat. Det er viktig at dere
gir oss tilbakemeldinger slik at vi kan sette videre fokus på
forbedringsområder.

På utviklingsavdelingen holder vi nå på med neste versjon
av Infodoc Plenario. Først skal vi lage bedre og enklere
NPR-registrering og ny versjon av meldingen. Deretter går
vi i gang med å lage integrasjon mot adresseregisteret for
å forenkle samhandling og oppsett av EDI-partnere. Får vi
dette til slik vi ønsker vil sending av henvisninger, pleie- og
omsorgsmeldinger, epikriser og rekvisisjoner bli omtrent
like enkelt som å sende e-post. Det er målet vi sikter mot.
Integrasjon mot betalingsterminal skal vi også jobbe med.
Og apropos brukerstyrt utvikling; helt til slutt vil jeg nevne
at også de oppdaterte hjelpefilene (F1) er underlagt brukerstyrt utvikling. Får vi mange spørsmål på et område så
legger vi inn mer spesifikk informasjon eller et eksempel
her, og du finner det ved å trykke på F1-tasten.
Ha en fortryllende sommer!

Mvh
Endre Dyrøy
Produktsjef
Infodoc AS
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Nyheter

Brukerstyrt utvikling er svært viktig for Infodoc. Vi jobber
hardt for å være best på å lytte til kundene våre og fokusere der det trengs. For å klare dette er Infobruk og deres
deltagelse i produktrådet helt essensielt. Det samme er
tilbakemeldingene som vi får fra spørreundersøkelsene som
vi sender ut etter hver ny release. Vi henter også verdifull
informasjon fra supportloggen , og innimellom samler
vi fokusgrupper for å fokusere på enkelte områder av
produktet. Når det er sagt er det ikke alltid vi kan bestemme
selv hva som skal lages; noen ganger overprøver nasjonale
prosjekter og lovendringer dette i så stor grad at vi må bruke
våre ressurser der. Men vi har tro på at en brukerstyrt utvikling vil gi den enkleste og mest brukervennlige løsningen.
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ØNH-legenes vårmøte i Molde
Eva og Mari-Anne fra Infodocs salgsavdeling deltok på ØNH-legenes vårmøte i Molde, og kan fortelle om nyttige og hyggelige dager på
konferansehotellet Rica Seilet. Infodoc var eneste EPJ-leverandør som var representert på møtet og de fikk derfor god anledning til å vise
frem Infodoc Plenarios nye audiometri-fane.

Infodocs stand var plassert ved siden av
GN Resound som er leverandør av audiologisk måleutstyr. Infodocs representanter
fikk dermed utnyttet tiden godt ved å få
leksjoner i audiometri innimellom slagene.
Otosuite fra GN Resound er integrert med
Infodoc Plenario, så dette var viktig kunnskap å få. Både eksisterende brukere og nye
interessenter likte det de så av Infodocs nye
audiometri-satsning.
En av Infodocs nyeste kunder, Trygve Aune,
var sentral i arrangementskomiteen for
vårmøtet. Aune som har en kveldspraksis i
Molde har tidligere brukt Datameds journalsystem, men tok i bruk Infodoc Plenario i år.
– Jeg har akkurat kommet i gang med Plenario, men overgangen har gått veldig greit,
kunne han fortelle.

4

Aune fikk opplæring i våre lokaler på Bønes
i Bergen da han tok i bruk Infodoc Plenario.
– Jeg synes det var rasjonelt å ta turen til
Bergen og Infodoc for å kombinere både
opplæring og installasjon.

Rica Seilet Hotel

Aune anbefaler eventuelle nye kunder å gjøre
det samme.
– Det var god stemning på kontoret deres,
og jeg fikk råd og tips fra hyggelige medarbeidere, sa en fornøyd Trygve Aune.
På grunn av få flyavganger fra Molde valgte
en del utstillere å reise hjem allerede fredag,
men Infodoc ønsket å bruke helgen godt og
var tidlig oppe lørdag morgen for å møte de
første morgenfuglene. Det var generelt mer
interesse rundt vår stand denne dagen, så
Eva og Mari-Anne hadde nok å ta seg til, til
tross for at det var begrenset med deltakere
fra private spesialistpraksiser.

ØNH-spesialist
Trygve Aune

Dette møtet var det siste vårmøtet som vil
bli arrangert på en stund da Norsk Forening
for Otorhinolaryngologi har besluttet å bare
avholde høstmøter fra 2013.

8

Sør-Trøndelag

nyheter

Lørdag 19. mai 2012

Innfører E-resept

Branntilløp i våningshus

Snart er papirreseptenes tid forbi her i landet. Løsningen med elektroniske resepter
ble lansert i Hordaland for nøyaktig ett år siden og har siden blitt gjort gradvis tilgjengelig for nye fylker. 5. juni står Sør-Trøndelag for. Ifølge ei pressemelding fra
Infodoc, som er blant utviklerne av systemet, er resepthåndteringen blitt tryggere, og
legekontorene mer effektive med elektronisk resepthåndtering.

MELDAL: Brannvesenet i Meldal rykket i går ut på et branntilløp i et våningshus på
et gårdsbruk ikke langt fra Å. Melding kom inn ca klokka 13.00. Det var beboere i
huset som oppdaget brannen. Brannvesenet kom raskt til stedet og fikk kontroll over
brannen. Ingen personer kom til skade. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent.

Får ikke leie
ut til kontor
Infodoc er representert på
Helsedirektoratets informasjonsmøter
om e-resept. Her fra informasjonsmøte
i Kristiansand på Kilden konserthus.

E-reseptutrulling
E-reseptutrullingen går sin seiersgang over hele landet, og Infodocs
representanter er med der det skjer.
Hver gang nye fylker får ta i bruk
e-resept er Infodoc tilstede på
informasjonsmøtene som holdes i
forkant i disse områdene. Her svarer
vi på spørsmål og gir en innføring i
hvordan e-resept vil fungere på legekontoret. Infodocs e-reseptløsning

er fullintegrert med journalsystemet
og vi har utelukkende fått positive
tilbakemeldinger fra dem som har
tatt dette i bruk.
Infodoc har det siste året vært
mye omtalt i pressen som primærutvikler av legenes e-reseptløsning.
Her på siden kan dere se utklipp av
presseoppslag i april og mai.

Grønøra 1 får ikke leie ut til kontorvirksomhet som ikke har tilknytning til bransjer på området.

Det er ikke ønskelig med
uavhengig kontorvirksomhet i Grønørveien
19, mener Hovedutvalg
forvaltning i Orkdal.

kunne leie ut til et bredere spek- kontorvirksomhet som ikke har
ter av kontorvirksomhet. I dag- bransjemessig tilknytning til inens bestemmelser står det: «In- dustriområdet. Det kan være
nenfor området tillates lettere in- regnskapskontor, revisor og
dustri, håndverk, verksted, lager ulike konsulentfirma som ikke
og transportvirksomhet/spedi- har så mye publikumsbesøk.
sjon. Kontor knyttet til admini- Bakgrunnen for dette ønsket, er
strasjon av virksomhet som problemer med å ta tak i leietaINGRID S. HULTGREEN
ingrid.hultgreen@avisa-st.no
958 39 535 nevnt over tillates også. Virk- kere til de ledige arealene i bygsomhet med mye publikums- get.
Hovedutvalg forvaltning beOn AS arkitekter og ingeniører besøk tillates ikke».
handlet søknaden 16. mai, og
(tidligere Nilssen & Opøyen)
gikk enstemmig inn for rådmanhar på vegne av Grønøra 1 AS Vanskelig utleie
søkt om endring av regulerings- Grønøra 1 ønsker å endre be- nens tilrådning om ikke å endre
bestemmelsene. De ønsker å stemmelsene til også å åpne for reguleringsbestemmelsene.

Reguleringsplanen for området
ble vedtatt 27. april i fjor. Etter
den tid har det vært søkt dispensasjon for bruktbilsalg og verksted, og senere for etablering av
kontorbedriften HELFO. Brukbilsalg ble godkjent, men ikke
HELFO.

Orkdal 2040
I sakspapirene til onsdagens
møte står det: «Rådmannen har
en viss forståelse for at det er
krevende å eie et stort bygg som
delvis mangler leietakere. Men

bygget er satt opp som industribygg på industriområde. Det er
gitt dispensasjon for forretningsdrift i 1. etasje og reguleringsplanen er endret for å åpne opp
for flere bransjer. Rådmannen
mener at en endring av bestemmelsene som omsøkt klart vil
være i strid med kommuneplanen og dens intensjoner».
Det påpekes at rett virksomhet
på rett sted var et av prinsippene
under arbeidet med Orkdal
2040.

TIL ETTERTANKE

Fredag 20. april 2012

All litteratur er en fotnote til Faust.
Woody Allen,
amerikansk filmskaper

Redaktør: Kristen Munksgaard
Redaksjonssjef: Erik Thime
Disponent: Sigve Flikka

Flekkefjordbanen som fyrtårn
MYE HAR BLITT sagt om Flekkefjordbanen
etter at togtrafikken stoppet opp i 1991.
Men ting har ikke akkurat gått på skinner –
bortsett fra Flekkefjordbanens Venners dressiner. Men det nye mulighetsstudiet for togdrift på banen som Agder i dag kan presentere, viser at det fortsatt er lys i tunnelen.
PÅ OPPDRAG fra næringssjefen i Flekkefjord kommune har konsulentselskapet Railconsult AS laget en mulighetsstudie. Kort
fortalt slår den fast at mulighetene for kommersiell drift i turistøyemed er til stede – og
at driften faktisk kan gå i balanse. Investeringskostnadene anslås til mellom fire og i
overkant av seks millioner kroner.

Å FÅ TOGDRIFT på Flekkefjordbanen igjen
vil etter vår mening være bortimot genialt.
Som næringssjefen påpeker i sin «bestilling»,
trenger regionen et «fyrtårn». Fremfor alt
trenger Flekkefjord noe som kan dra turister,
og vi er sikre på at dersom alle gode krefter
samles, blir enige og finner løsninger – kan
togdriften bli en turistmagnet.
DET ER EN del ting som må til for at det skal
skje. Opprustningen av skinnegangen må
fortsette – og det er Jernbaneverket i gang
med. Avtaler med eventuelt berørte grunneiere må inngås – og det håper vi kommer
på plass. I tillegg må finansieringen ordnes.
Det blir en utfordring, men ved hjelp av of-

fentlig støtte (for eksempel Norsk Kulturråd),
bidrag fra det private næringsliv, privatpersoner og kommune – bør midlene kunne
skaffes til veie.
DET ER VIKTIG at mulighetsstudiet som
straks blir offentlig, blir tatt på alvor. Dette
er trolig det nærmeste vi har vært å få togdrift igjen – og derfor må Railconsult AS’
grundige og gode rapport legges alle andre
steder enn i skrivebordsskuffen. Reiselivet
må ta tak allerede nå, samle kreftene slik
det ikke har for vane – og virkelig mobilisere.
Denne ideen er for god til å la passere.

Postboks 40, 4401 Flekkefjord

Sentralbord ..........................38 32 03 00
Telefax red ...........................38 32 41 70
Telefax ann.avd. ...................38 32 45 60
Mobiltlf. red.: .......................905 20 300
Besøksadresse: Strandgt. 34
E-post:
annonse@avisenagder.no
red@avisenagder.no
teknisk@avisenagder.no
administrasjon@avisenagder.no
Redaktør:
Kristen Munksgaard . . . . . . 901 06 814
Red.sjef.: Erik Thime . . . . . . 902 07 888
Journalister:
Stanley Kvinlaug . . . . . . . . . 38 35 10 63
Svein Løvland . . . . . . . . . . . 954 22 044
Trine Fladstad . . . . . . . . . . . 917 24 403
Therese Ravndal . . . . . . . . . 918 72 137
Tor Sindre Tjomlid . . . . . . . . 918 72 133

Slipper køer på legekontorene
Fra torsdag 3. mai vil du ikke lenger
motta resept på papir hos din fastlege i
Vest-Agder.
Da vil alle legekontor i fylket gå over til
å sende reseptene direkte til et sentralt,
elektronisk helseregister hvor apotekene
kan hente ut reseptene dine basert på ditt
fødselsnummer.
På denne måten skal både pasient og
lege få bedre oversikt over sine resepter,
og hvilke medikamenter som er hentet
ut på apoteket. De områdene i landet som
hittil har tatt i bruk e-reseptene erfarer
blant annet at legekontorene blir mer effektive som følge av det nye systemet.

EFFEKTIVT: E-resept er et stort nasjonalt
prosjekt ledet av Helsedirektoratet. I 2008
strandet prosjektet da testing av de elektroniske reseptene i Stor-Elvdal kommune i Hedmark førte til store IT-problemer
på legekontorene.
Når e-resept nå rulles ut i nasjonal skala er det et lite Bergensfirma som står
bak løsningen på legekontorene.
– I perioden mai 2010 til juni 2011 var

vår e-reseptløsning i bruk på 18 av 19 testlegekontorer i Larvik og i Os i Hordaland, kan produktsjef i Infodoc AS, Endre
Dyrøy, fortelle.
I pilotperioden ga både legene og apotekene tilbakemeldinger om at pasientene satte pris på en enklere resepthåndtering. - Ved utvikling av e-resept har vi
hele tiden hatt fokus på sluttbruker, fortsetter Dyrøy.

ENKLERE: – Vårt ønske har vært at denne
nye måten å formidle resepter på skulle
være enklere og mer effektiv for leger,
helsesekretærer og pasienter. De tilbakemeldingene vi har fått til nå viser at vi
har lykkes med dette, konstaterer produktsjefen.
– Nå blir det spennende å se om Sørlendingene opplever e-resept på samme
måte som de øvrige e-reseptområdene,
sier Dyrøy.
SIKKERHET: I tillegg til at vi ikke lenger
trenger å passe på våre egne resepter, vil
vi også kunne være helt trygge på at fastlegen til enhver tid er oppdatert på even-

tuelle bivirkninger og andre merknader
ved medikamentene.
– I vår løsning for e-resept blir medikamentlisten fra Legemiddelverket automatisk oppdatert, slik at legene ikke skriver ut noe de ikke burde, forteller Endre
Dyrøy i Infodoc AS.
– Det er også en liten revolusjon det at
fastlegen kan se hvilke medikamenter
du faktisk har fått på apoteket. Denne
økte oversikten vil i stor grad kunne hindre feilmedisinering, avslutter Dyrøy.

2013: I etterkant av prøveperioden har
PWC utført en evaluering av prosjektet
så langt som konkluderer med fornøyde
brukere både på legekontor, apotek og
blant pasientene. Det er denne rapporten
som nå danner grunnlag for den nasjonale utrullingen.
I samarbeid med Den norske legeforening, Allmennlegeforeningen og Apotekforeningen har Helsedirektoratet lage
en plan for nasjonal utbredelse som vil
skje gradvis i ett og ett avgrenset område.
Målet er å se slutten på papirresepter
innen 2013.

Disponent:
Sigve Flikka ..........................38 37 28 54
Annonsesjef:
Bjørn Erling Strømland .........913 43 934
Annonsekonsulenter:
Bjørn Ottersen ......................913 26 939
Lene Benedicte Thorsen ........482 33 806
Annonsesamkjøringen:
Folk i Norge ..........................977 01 180
Folk i Rogaland......................476 34 646
DISTRIKTSKONTORENE:
Radio Kvinesdal: ...................38 35 81 00
Hauge i Dalane:
Journalist: Anne Lise Grastveit 476 66 823
LYDAVISEN: Elias Moi 38 32 10 02
Forskuddsbet. bladpenger 2012 :
Kr. 1110,- pr. år.
Kr. 330,- pr. kvartal, (d.v.s. kr.1320,- pr.år)
Samme pris nordiske land.
Bankgironr.: . . . . . . . . . . 3126.05.00409
Ekspedisjonen er åpen:
Alle hverdager kl. . . 08.00 –15. 30
Lørdager STENGT
Trykt i Agder A/S Flekkefjord
Bekreftet nettoopplag 8.156

Vakttelefon red.

905 20 300

Agder arbeider etter Vær Varsom-plakatens
PFU regler for god presseskikk. Den som mener seg
rammet av urettmessig avisomtale, må ta kontakt
med redaktøren. Pressens Faglige Utvalg, PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Adr.: Prinsensgt.
1, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo
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2.

KURSPLAN
2. halvår 2012
Kursnavn	
  
Sted	
  
EDI-‐kurs	
  –	
  
Oslo	
  
elektronisk	
  
meldingsutveksling	
  	
  

Dato/kl.slett	
  
Torsdag	
  	
  
06.09.2012	
  
kl	
  09-‐13	
  

EDI-‐kurs	
  –	
  
Bergen	
  
elektronisk	
  
meldingsutveksling	
  

Fredag	
  
14.09.2012	
  	
  
kl	
  09-‐13	
  

Systemansvarlig-‐
kurs	
  	
  

Bergen	
  

Fredag	
  
28.09.2012	
  
kl	
  09-‐13	
  

Systemansvarlig-‐
kurs	
  	
  

Oslo	
  

Fredag	
  
19.10.2012	
  
kl	
  10	
  –	
  14	
  	
  

Sertifiseringskurs	
  
Plenario	
  
journalverktøy	
  

Oslo	
  

Torsdag	
  
25.10.2012	
  
kl	
  09-‐16	
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INFOBRUKS HJØRNE

Elektronisk
kommunikasjon
med NAV
Det var nylig et oppslag i Bergens Tidende om mangelen på elektronisk
kommunikasjon mellom helsevesenet og NAV. Selv har jeg fått
flere kommentarer fra pasienter etter artikkelen. Særlig er det NAVs
bruk av disketter som folk har lagt merke til, selv om dette bare er
en liten bit av problemstillingen. Spør du en ungdom er det mange
som ikke vet hva en diskett er, for ikke å snakke om at det begynner
å bli vanskelig å få diskettstasjoner til våre datamaskiner. NAV har
riktignok kommet med en kommunikasjonsløsning som kan gjøre
diskettene overflødige, men denne løsningen stiller spesielle krav til
oppkobling og krever en større jobb for implementering i vår EPJ. Det
er synd at en aktør dikterer en løsning som ikke bygger på allerede
etablerte plattformer og samtidig forventer at samarbeidspartnere
uten videre skal ta kostnaden med nødvendig tilpasning av sine
datasystemer. Dette er blitt en fastlåst prinsippdebatt om hvem som
skal betale: NAV som vil spare store summer på å bli kvitt diskettene
eller EPJ-leverandørene, altså til syvende og sist oss brukere. Slik
løsningen fungerer i dag, vil den heller ikke løse behovet for enkel
toveiskommunikasjon mellom leger og NAV.
Det er nå kommet informasjon om at NAV har utarbeidet et forslag
med innebygget finansiering som vil kunne gi oss full elektronisk
kommunikasjon med dialogmeldinger i løpet av 2012 eller tidlig 2013.
Løsningen vil i så fall bygge på en kommunikasjonsplattform som
allerede er i bruk i vår EPJ for kommunikasjon innad i helsevesenet.
Meldingene sendes kryptert via Norsk Helsenett og tilfredsstiller
selvsagt Datatilsynets krav. Sikkerheten bør være god nok også for
NAV. Vi får håpe at prestisjen fra statlig hold viker, og at NAV beslutter
å gjennomføre denne planen. Det er altså et håp om at vi raskt kan
få på plass en løsning for enkel og sikker kommunikasjon mellom
helsevesenet og NAV. Det blir spennende å følge saken videre.
Med ønske om en riktig god sommer til alle Infomags lesere.
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2.

Utvalgte nyheter i 2.12
Bytte kommunikasjonsprotokoll?
Med Infodoc Plenario versjon 2.12 får dere nå muligheten til å velge
hvordan Plenarioklienten på arbeidsstasjoner skal kommunisere med
Plenario server. Dette gjøres med å velge «kommunikasjonsprotokoll».

Start Plenario serverkonsoll på server med å velge fra Windows startmeny: Alle programmer / Infodoc Plenario server / Infodoc Plenario
serverkonsoll
Klikk på «Konfigurasjon»:

Hvorfor?
Per nå brukes «HTTP» til kommunikasjon mellom server og klienter,
men vi anbefaler å bytte til «TCP» fordi det gir mulighet til mer effektiv
datakommunikasjon på deres anlegg, noe som igjen kan gi bedre
ytelse i systemet.
Vi anbefaler at dere venter med å bytte til TCP-protokollen til anlegget har vært oppe på Infodoc Plenario 2.12 i en ukes tid (fordi alle
Plenarioklienter må være oppdatert til versjon 2.12).

Forskjellen mellom HTTP og TCP
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Velg «TCP» fra valglisten «Protokoll for kommunikasjon mellom server
og klient»

Fordelen med å bruke HTTP som kommunikasjonsmåte er blant
annet at man ikke er avhengig av å ha et nettverksdomene. Ulemper
med å bruke HTTP er at kommunikasjonen er avhengig av generelle
internettinnstillinger på hver klientmaskin, og for variasjoner i
konfigureringen av Norsk helsenett.
Fordelen med å bruke TCP som kommunikasjonsmåte er at man
gjør seg helt uavhengig av alle internettinnstillinger på den enkelte
arbeidsstasjonen og eventuelle konfigureringsproblemer med Norsk
helsenett. TCP er også i utgangspunktet en mer effektiv måte å kjøre
datakommunikasjonen på. Ulempen er at man må ha et nettverksdomene for å kunne bruke TCP-protokollen.

Trykk «Lagre og lukk»
Hvis det mot formodning skulle oppstå problemer med Plenario etter
protokollbytte, er det bare å bytte tilbake til HTTP igjen.

Jeg vet ikke hva et nettverksdomene er
eller om jeg har det –tør jeg bytte til TCP da?
Bare prøv og bytt - virker ikke Plenario etterpå så bytter du bare tilbake
til http igjen.

Hvordan bytter jeg protokoll?
(alle brukere vil bli logget ut av Plenario når byttet skjer, så dette gjøres
med fordel utenom vanlig driftstid)

www.infodoc.no/support

T

SUPPORT

Slå sammen journaler
Infodoc Plenario versjon 2.12 inneholder et nytt verktøy for sammenslåing av «doble journaler». Verktøyet finner du i Systemvedlikehold
(kan bare brukes med Administratorrolle):

Men her kan man legge til en kolonne som også vil vise beskrivelsen
av vaksinen, ny kolonne «Kodebeskrivelse» legger du til slik:
Høyreklikk på valgfritt kolonnenavn, f.eks «Mengde» og velg «Valg av
kolonner» fra menyen som dukker opp:

Klikk nå (med venstre musknapp) og hold nede, på «Kodebeskrivelse».
Dra kolonnen opp til det stedet du vil ha den, for eksempel mellom
kolonnene «Dato» og «Mengde» og slipp opp musknappen:

Vise beskrivelse av vaksiner
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Tabeller i Infodoc Plenario inneholder gjerne flere kolonner enn hva
som i utgangspunktet er synlig. I vaksineoversikten vises for eksempel
(som standard) bare vaksinekoder:

Resultat:

Tips

Følg InfodocAS på Twitter og bli
oppdatert på de ferskeste nyhetene
fra Infodoc.
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2.

Vi hører på deg!
Vi kan med glede konstatere at brukerne av
Infodoc Plenario er en engasjert gruppe som
gjerne gir oss tilbakemeldinger for å stadig
forbedre journalsystemet.
Vi har stor nytte av alle tips og råd som vi
får gjennom våre spørreundersøkelser, via
Infobruk og produktrådet, og gjennom direkte
kontakt med brukerne. Vi vil derfor fortsette
å sende dere spørreundersøkelser etter hver
nye oppdatering, og vi oppfordrer alle til å
fortsette å besvare disse. På den måten blir vi
sikrere på hva som bør være vår hoveprioritet
i videreutviklingen av systemet.
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Infodoc Plenario 2.11 ble lansert i desember
2011, hvor en ny versjon av korrespondansemappen var den store nyheten.Vi sendte ut
en spørreundersøkelse til alle våre brukere i
mars 2012 for å få et innblikk i hvordan denne
versjonen ble mottatt. Vi oppnådde rekordstor
oppslutning om undersøkelsen med hele 103
besvarelser, noe som vi er svært takknemlige for.

Til vår store glede svarte 64 % av deltakerne i
undersøkelsen at de opplevde oppgraderingen
som enkel og effektiv. Likevel hadde 38 % av
de spurte følt det var nødvendig å kontakte
support i forbindelse med oppgraderingen. Vi
ønsker selvsagt at oppgraderingen skal føles
enkel nok til at man kan gjøre det uten veiledning, og håper at det vil bli færre telefoner til
oss etterhvert som man blir mer vant med de
automatiske oppdateringene. Heldigvis svarte
hele 87 % av dem som hadde kontaktet support
at de fikk god hjelp der.
Ny versjon av korrespondansemappen var den
store nyheten med 2.11-oppdateringen. Majoriteten av deltakerne i undersøkelsen svarte at det
var litt forvirrende å bruke denne nye versjonen
de første gangene etter oppdateringen, men at
de så de positive effektene når de var blitt bedre
kjent med ny funksjonalitet. Flertallet syntes
de var flott å kunne ha flere dokumenter oppe
samtidig, at det var blitt enklere å søke etter
skjema og maler, og at det var mulig å lage brev

med bedre utseende med den nye teksteditoren.
Dessuten mente 65% av de spurte at de var blitt
mer effektive nå som følge av mulighetene til
å kunne kopiere og videresende dokumenter.
Til slutt må var det svært gledelig at 62% har
svart at de generelt jobber mer effektivt nå
etter at de oppgraderte til versjon 2.11! Vårt
mål er å gjøre brukerne av Infodoc Plenario
mer effektive, og dette viser at vi jobber riktig!
Nå får vi bare krysse fingrene at versjon 2.12
som gjøres tilgjengelig i disse dager kan gi like
gode resultater som dette.
Takk for innsatsen!

INFODOC
KUNDEHISTORIER

Ytrebygda Legekontor, fra venstre
Øyvind Vassel, Berit Valland Bjånesø,
Niels Hansen, Marianne Bjerke og
Hildegunn Woods.

Fokus på
ØNH-kontorer
Infodoc har det siste året satset sterkt på en oppdatert
spesialistversjon for øre-nese-hals-leger. Med Infodoc
Plenario versjon 2.12 lanserte vi blant annet en ny
grafisk audiometrimappe for ØNH-spesialister.
I vår besøkte vi Kragerø Øre Nese Hals for å bli litt bedre
kjent med hvordan denne gruppen av spesialister har
det i sin arbeidshverdag. Dette legekontoret har benyttet
Infodoc Plenario siden februar 2012, og vi var spente
på å få de første reaksjonene på vårt journalsystem.

Ytrebygda legekontor med fra venstre, Øyvind Vassel, Berit Valland Bjånesø,
Niels Hansen, Marianne Bjerke og Hildegunn Woods.

Med hotline til
Norsk Data Senter
Norsk Data Senter (NDS) begynner
etterhvert å bli godt kjent med
Infodocs kunder.
Gjennom flere års samarbeid har NDS
lært Infodoc Plenario å kjenne og kan
levere maskinvareløsninger spesialtilpasset legekontor. I tillegg leverer
Infodoc og NDS pakkeløsningen
Infodoc Total som tilbyr våre kunder
totaldrift av IT-delen på legekontoret.
Serverproblemer
På Ytrebygda Legekontor utenfor
Bergen har NDS vært til god hjelp i
løpet av de siste årene.
– Jeg er meget fornøyd med hjelp jeg
får fra NDS, sier fastlege Øyvind Vassel
da vi møter ham på hans kontor.
Han har blant annet fått hjelp til
serverproblemer, noe som kan være
nokså kritisk i en travel arbeidsdag.
– Det var sommeren for to år siden at
serveren var nede da jeg kom tilbake
på jobb. Hadde vi ikke fått hjelp fra
NDS da så vet jeg ikke hva vi hadde
gjort, sier Vassel.

– Jeg setter stor pris på at jeg kan ringe
dem og få gode råd og oppfølging
når vi har behov for det, fortsetter
fastlegen.
– Det er så bra at de kjenner Infodoc
Plenario, og i tillegg er det en stor
fordel at de har meget god responstid.
Vurderer Infodoc Total
Ved lunsjbordet forteller kollegene
på Ytrebygda Legekontor at de har
diskutert om de skal gå inn på en
Infodoc Total-avtale.
– Foreløpig er vi fornøyd med den
ordningen vi har, men etter hvert
som det dukker opp nye elektroniske
løsninger så kan det kanskje være en
fordel at datakyndige overvåker hele
IT-systemet vårt, sier fastlege Niels
Saaby Hansen.
– Kanskje vi kunne unngått slike
serverkrasjer da, spør fastlegen.
– Det blir til syvende og sist en kostnytte-vurdering. Men det er klart at
vi står i en særstilling som har så god
kontakt med folkene på Norsk Data
Senter.

Fra Winmed til Infodoc Plenario
I hyggelige lokaler møter vi ØNH-lege Christian
Kjellerød. Kjellerød forteller at han tidligere har
benyttet ulike journalsystem som Winmed, IMX Lege
og DIPS, men at han nå valgte å gå for Infodoc Plenario
da han hadde fått anbefalt dette fra andre kolleger.
– Jeg har ikke angret på valget av journalsystem, smiler
Kjellerød. Foreløpig er han faktisk så tilfreds at han ikke
ønsker seg store endringer med systemet slik som det
er i dag. – Jeg kommer i alle fall ikke på noe i farten som
burde vært annerledes, sier den travle legen.
Ny audiometrimodul
Da vi besøkte Kragerø Øre Nese Hals hadde de ikke enda
oppdatert journalsystemet med den siste versjonen, og
derfor ikke fått tatt i bruk den nye audiometrifanen.
– Men om denne fungerer som den skal vil den komme
til god nytte, kunne Christian Kjellerød fortelle.

Christian Kjellerød ved Kragerø Øre Nese Hals.
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2.
nytt driftskonsept

Infodoc
Total
– 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

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

Infodoc AS
Besøksadresse:
Postadresse:

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

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

