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Engasjerte brukere
på Infobruk 2012
Vervekampanje
– få et gratis kurs

Nytt sertifiseringskurs
for helsesekretærer
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Vi er godt i gang med 2012 og opplever gode dager for Infodoc.
Vi signerer stadig kontrakter med nye kunder som har hørt
fra kolleger at Infodoc Plenario er verdt å satse på. Vi har alt
å takke dere brukere for, for deres sterke engasjement og
at dere er slike gode ambassadører for oss. Helgen 17.-18.
februar var jeg heldig å få møte flere av dere under Infobruks
kurs og årsmøte på Solstrand Hotell og bad. Årets oppmøte
vitnet om at flere og flere brukere opplever at det nytter å
komme med konstruktive tilbakemeldinger på utviklingen
av Infodoc Plenario. Dette er vi svært takknemlige for da vi
er avhengige av deres tilbakemeldinger for å kunne utvikle
det beste journalsystemet.
I Infodoc setter vi opp vår produksjonsplan basert på
brukernes ønsker. Informasjon om brukernes behov får vi
fra vårt eksterne produktråd og fra regelmessige brukerundersøkelser. I slutten av februar sendte vi ut en undersøkelse
som omhandlet oppdateringen til Infodoc Plenario versjon
2.11. I løpet av en uke fikk vi inn 100 fyldige besvarelser fra
våre brukere. Dette er svært bra respons som er gull verdt for
vårt videre arbeid. Tilbakemeldingene var i stor grad positive,
og det må bety at vi har et godt grunnlag for videre utvikling.
Likevel ser vi forbedringspotensial på flere punkter, og deres
tilbakemeldinger hjelper oss å gjøre riktige prioriteringer.
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2.

Kjære alle Infodoc-brukere!

Dette året vil også bli preget av innføringen av e-resept.
E-resept-prosjektet har vært en suksesshistorie for Infodoc
fra ende til annen. Da vi var første journalleverandør ut i
pilotperioden med 18 av 19 piloter, visste vi at vi risikerte å
måtte prøve og feile noen ganger før vi var i mål. Heldigvis har
vi sluppet unødvendig arbeid og nådd vårt mål om å skape
et hjelpemiddel som effektiviserer våre kunders hverdag.
Endringer i markedet har gjort at vi har valgt å satse på
spesialistmodulene våre denne våren. Når Infodoc Plenario
2.12 lanseres i april vil blant annet øre-nese-hals-leger få
glede av en ny, avansert audiometrimodul. Vi opplever stor
interesse fra denne kundegruppen og håper å kunne vise til
flere nye spesialist-brukere i løpet av de nærmeste månedene.
Jeg ønsker dere en fin vår og en god påskeferie når den
kommer!

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 - Forside: Rikard Mauritzon, supportsjef i Infodoc, i dialog med
deltakere på Infobruks kurs og årsmøte.

Infodocbrukerne
– våre beste
markedsførere
Det er en stor glede å ønske så mange nye kunder velkommen til oss i
Infodoc! I løpet av høst- og vintermånedene har mange nye legekontor og
helsestasjoner tatt Infodocs løsninger i bruk. Dette tror vi ikke er tilfeldig. Vi
er stolte av å kunne markedsføre et stabilt produkt og en stødig organisasjon. Men det vi er stoltest over er at det ofte er eksisterende kunder som
anbefaler oss til sine kollegaer.

Vervekampanje
For ytterligere å motivere dere til å verve flere på Infodoclaget, har vi lansert
en vervekampanje. Denne ble først distribuert på Infobruks årsmøte i februar,
og har allerede gitt resultater i form av nye kontrakter! Les mer om vår vervekampanje på baksiden av Infomag. Det er fortsatt litt tid igjen for å være
med i premietrekningen.

Mange private spesialister skifter system
Også i tiden fremover fylles kalenderen med nye leveranser. Det har vært
jobbet – og jobbes fortsatt – med å lage gode konverteringsrutiner fra andre
systemer. Særlig innenfor markedet for private spesialister har det vært stor
aktivitet. På dette markedet har det historisk vært mange små og spesialitetsspesifikke tilbydere. Flere av disse ser nå ut til å redusere sin virksomhet. Mange
spesialister ser derfor nytten av å skifte over til en leverandør som henger med
når det gjelder både elektronisk kommunikasjon, rapporteringskrav og ellers
har tilfredsstillende kvalitet som kreves for et effektivt og fungerende system
i helsetjenesten. Tilbakemeldingene har så langt vært svært gode – noe som
lover godt også for fremtiden.

Infobruks årsmøte – en repeterende suksess
Takker til slutt alle dere som var med på å gi oss konstruktive innspill, gode
tilbakemeldinger og ikke minst hyggelig samvær under Infobruks årsmøte på
Solstrand i februar. En årlig hendelse som gir oss i Infodoc stor inspirasjon
og som vi håper skal fortsette med økt popularitet også i årene som kommer.
Vennlig hilsen
Mari-Anne Frantzen
Kundeansvarlig

SISTE NYTT

Produktsjefens Hjørne 2012-03

Etter utsendelsen av 2.11 sendte vi som vanlig ut et spørreskjema for å høre hvordan oppgraderingen opplevdes,
og hvordan ny funksjonalitet opplevdes ute. Responsen har
vært enorm! Takk til alle som har tatt seg tid til å besvare
undersøkelsen, og sendt den videre internt på kontoret
slik at vi får tilbakemeldinger fra flest mulige yrkesgrupper.
Det var gledelig å se at over 75 % av de som besvarte
undersøkelsen opplevde oppgraderingen som enkel og
effektiv. Den nye korrespondansemappen ble også godt
mottatt. Rundt 75 % av deltakerne mente at den var mer
oversiktlig, søk ble enklere, og en del ny funksjonalitet
gjorde dem mer effektive. Vi fikk også inn mange forslag
til små og store forbedringer som blir tatt med videre.
Fra noen av våre brukere fikk vi tilbakemeldinger på at
Infodoc Plenario 2.11-klienten kunne gå i heng. Dette
har vi tatt svært alvorlig da vi satser hardt på å være det
beste og mest driftsikre EPJ-systemet på markedet. Vi fant
tidlig ut at det ikke var Infodoc Plenario, men Microsofts
.NET som krasjet helt uten spor i Plenario eller Windows
logfiler, og dette skjedde oftere der IExplorer 8 var i bruk
enn der IExplorer 9 var installert. Videre feilsøking var svært
vanskelig. I tett samarbeid med Microsoft, flere kunder,
support- og utviklingsavdelingen fant vi en feil i Windows,
og en mulighet for å gå rundt denne i Infodoc Plenario.
Feilen er altså rettet til versjon 2.12. Nå har vi verktøy på
plass for raskt å kunne finne tilsvarende feil i fremtiden.
Jeg beklager de ulemper dette har medført dere, og takker

samtidig for alle tilbakemeldinger og det gode samarbeidet
som har hjulpet oss til å løse denne oppgaven.
Når dette Infomag leses har vi sluppet Infodoc Plenario
versjon 2.12, eller den er like rundt hjørnet. Den største
nyheten der er forbedret håndtering av alle skjema. Over
500 skjema er tilgjengelig for lokal aktivering via systemvedlikehold, og de er søkbare! Versjon 2.12 er klargjort for
integrasjon mot Helse Sør-Østs online rekvirering av lab og
røntgen. Selve integrasjonen er fortsatt under pilotering og
blir ikke sluppet før denne er helt avsluttet. Med Infodoc
Plenario 2.12 innføres inkrementell oppdatering av FEST
registeret, som vil si at gjeldende medikamentliste vil bli
automatisk oppdatert med jevne mellomrom.
De viktigste nyhetene i versjon 2.12 er likevel implementeringen av over hundre små forbedringer og bugfikser
som vi har fått i tilbakemelding fra dere. Det er disse små
forbedringene som gjør at Infodoc Plenario blir stadig mer
enkelt og effektivt.
Helt til slutt vil jeg takke alle mine dyktige kolleger, alle
brukere, alle som tar seg tid til å svare på spørreundersøkelsene, vårt svært aktive produktråd, og ikke minst Infobruk
for arbeidet gjort i forbindelse med neste versjon. Vi jobber
alle hardt for at Infodoc Plenario skal fortsette å levere den
beste hverdagen, og den beste brukeropplevelsen.
Husk F1 for oppdaterte brukermanualer!
Mvh
Endre Dyrøy
Produktsjef
Infodoc AS

3

Nyheter

Det er fantastisk spennende å være produktsjef for et
viktig helsefaglig produkt med så mange engasjerte
brukere som Infodoc Plenario har. Og nå merker vi at vårt
konstante fokus på god support, god kommunikasjon med
kunder og brukerstyrt utvikling gir økt salg.
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Oppdalsuka 2012 – Ski, Skifer og Helse i Fokus
Første uken i mars hadde Infodoc gleden av å være representert på Kurs & Kongresservice sitt
flotte arrangement Helse i Fokus – Oppdalsuka. En uke i den sørtrønderske ski- og skiferbygden
fylt med poenggivende kurs for rundt 450 deltakere.
Infodoc hadde stand i myldreområdet på
Skifer Hotel, og vi kan ikke si oss annet enn
godt fornøyd med oppholdet. Vi fikk gjort
mange nye bekjentskaper som vi håper skal
kunne videreføres til å bli gode kundeforhold.
Arrangøren hadde ellers tilrettelagt godt
for oss utstillere ved at pausene på de ulike
kursene var spredd utover dagen. Dette gjorde
at både vi og kursdeltakerne fikk bedre tid til
å snakke med hverandre, samt at køene rundt
kaffebordet ble mindre. Det faglige innholdet
i kursene kan vi ikke uttale oss så mye om,
men ut fra deltagelsen og stemningen synes
det som om også dette var en suksess.
Vi møtte for øvrig mange av våre eksisterende
kunder fra hele landet.
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Det er alltid hyggelig - og spesielt når vi
opplever at våre kunder gir oss gode tilbakemeldinger i tillegg til å snakke pent om oss til
sine kollegaer. Spesielt hyggelig var det å møte
noen av våre nyeste kunder – deriblant flere
leger fra Nordkapp helsesenter. Fin anledning
til å få utvekslet erfaringer og få gode og nyttige
tilbakemeldinger.
Kursene foregikk ellers på formiddagen og
på sen ettermiddagstid. Det medførte at man
midt på dagen kunne benytte Oppdals flotte
skiterreng – noe vi erfarte at mange benyttet
seg av. Sett fra Infodocs ståsted er Oppdalsuka
en super arena for uformelle møter med markedet, og vi gleder oss allerede til å komme
tilbake neste år!

Infodoc hadde interessante dager under Oppdalsuka som
samlet 450 deltakere.

Takk for årets Infobruk fra Norsk Data Senter AS
Norsk Data Senter var som vanlig å finne
på årets Infobruk. Med stort fokus og engasjement rundt driftstjenesten Infodoc Total
var standen hyppig besøkt igjennom dagen.
Interessen har vist seg å være stor for NDS
som leverandør av Infodoc Total.
Norsk Data Senter er i stor vekst
Norsk Data Senter AS har spennende målsetninger for fremtiden og er i stor vekst, både i og
utenfor helsesektor. Samarbeidet med Infodoc
er derfor meget viktig for NDS, som allerede har
vist seg å være en gunstig løsning alle involverte
parter, spesielt dere som brukere av Plenario.
Vi har nå en større bredde og dybde enn andre
IT-leverandører innenfor helsesektor. Som
første IT-leverandør i Norge, etablerte NDS
partnerskap med Norsk Helsenett allerede i
2008, noe som gir oss et unikt utgangspunkt for
å kunne gi det nasjonale helsenettet en partner

med ekspertise på helsebransjens særegne
databehov.
Norsk Data Senter AS med spennende
kampanjer på vei!
Årets deltakere på Infobruk fikk muligheten til å
bestille en gratis kvalitetssjekk og risikoanalyse
av maskinvareparken sin, opp mot ”norm for
informasjonssikkerhet i helsesektor”. Denne
tjenesten ønsker NDS nå å utvide til samtlige
av Infodoc sine kunder. Så dersom du er usikker
på om deres IT-løsning tilfredsstiller kravene i
”normen”, ta kontakt med NDS i dag!
Mads Elvsaas og Aasmund Bakke fra NDS
forteller om gode og spennende tilbakemeldinger fra Infodoc sine kunder og kan videre
informere at NDS har mange spennende
kampanjer for sine kunder innenfor helsesektor
fremover. Allerede nå kan Infodoc-kunder få

tilgang til NDS netthandel, hvor man kan dra
nytte av Infodoc stordriftsrabatter. Ikke gå glipp
av dette!
Til slutt ønsker NDS å takke for en meget god
konferanse. Interessen var veldig stor blant de
besøkende og vi ser frem til å ta videre kontakt
for å presentere våre løsninger for dere.
Om Infodoc Total – fremtidens modell
for IT-sikkerhet og IT-stabilitet
Drift av IT-systemer øker sterkt i etterspørsel
i Norge og helsebransjen er intet unntak.
Også under årets Infobruk var Infodoc Total
hovedfokus og interessen var svært stor og NDS
vil fortløpende kontakte de mange som ønsket
denne løsningen.
Vinner av en Samsung 46’’ infoskjerm ble Fana
legekontor ved Geir Skogland.

Engasjerte brukere på Infobruks årsmøte
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Supportsjef Rikard Mauritzon svarte på spørsmål fra deltakerne under årets Infobruk på Solstrand Hotell og Bad.

Infodocs egen brukerorganisasjon, Infobruk,
inviterte i februar til sitt tradisjonsrike ”kurs
og årsmøte”. Mer enn 150 engasjerte brukere
benyttet helgen 17.-18.februar til nyttige kurs
og foredrag, og deilig avslapning og hyggelig
samvær med kolleger i flotte omgivelser på
Solstrand Hotell & Bad i Os.
Infobruks ledelse hadde i år samlet gode
foredragsholdere fra både Helsetilsynet,
Helsedirektoratet, Meldingsløftet og Folkehelseinstituttet, samt fra tilbyderne av nye
elektroniske rekvireringssystemer til helseforetakene. Det var tydelig at tilhørerne fant
tema for foredragene både interessante og
engasjerende. Sjelden har vi vel sett så mange
hender i været i etterkant av foredragene, og

spørsmål fra salen vitnet om at temaene både
engasjerte og provoserte deltakerne.
Festmiddagen fredag kveld var av høy kvalitet
både når det gjaldt bespisning og deltakelse.
Den musikalske underholdingen med Orbo
& The Longshots var i særklasse fengende
og førte til stor oppslutning på dansegulvet.
Bandet hadde sitt utspring i Os tidlig på
2000-tallet og har siden gjort stor suksess,
blant annet i USA. I 2009 vant ORBO & The
Longshots spellemannsprisen for beste bluesalbum. Infobruk-deltakerne så ut til å være
enig med kritikerne.
Lørdag fikk Infobrukerne en snikktitt på
utviklingsprogrammet for Infodoc Plenario

i 2012. Vi i Infodoc fikk masse gode tilbakemeldinger både på våre foredrag, kurs og i
samtaler med grupper og enkeltpersoner. Så
vidt vi kunne registrere var også utstillerne
godt besøkt, så vi håper og tror at dette var en
positiv opplevelse for samtlige. Vi registrerte til
og med at brukere av andre journalsystemer
deltok på arrangementet, noe som vitner om at
Infobruk har fått et positivt rykte langt utenfor
eget marked.
Vi gleder oss allerede til neste år og håper på
enda flere deltakere i årene som kommer –
både nye og gamle Infodoc-kunder.
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KURSPLAN
1. halvår 2012
Kursnavn
EDI-kurs –
elektronisk
meldingsutveksling

Sted
Oslo

Dato/kl.slett
Onsdag
11.04.2012
kl 10-14

EDI-kurs –
elektronisk
meldingsutveksling

Bergen

Fredag
13.04.2012
kl 09-13

Systemansvarligkurs

Oslo

Fredag
20.04.2012
kl 10-14

Systemansvarligkurs

Bergen

Fredag
27.04.2012
kl 09-13

Sertifiseringskurs
Plenario
journalverktøy

Oslo

Torsdag

Sertifiseringskurs
Plenario
journalverktøy

Bergen

Plenario
Økonomirutiner

Oslo

Plenario
Økonomirutiner

Bergen
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Kurset er spesielt egnet for
helsesekretærer som
eksempelvis starter i en
etablert praksis der
Plenario brukes.

Kurset er spesielt egnet for
helsesekretærer som
eksempelvis starter i en
etablert praksis der
Plenario brukes.

	
  

Kursinnhold
Stikkord:
begrepsforståelse,
meldingstyper, oppsett av
EDI-partnere,
avvikshåndtering
Stikkord:
begrepsforståelse,
meldingstyper, oppsett av
EDI-partnere,
avvikshåndtering
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.

Pris
3500 per
person

Fredag
25.05.2012
kl 09-16

Stikkord: grunnleggende
intensiv innføring i
Plenario journal, timebok
og økonomi.

5000 per
person

Fredag

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

3500 per
person

03.05.2012
kl 09-16

01.06.2012
kl 10-14

Torsdag
07.06.2012
kl 09-13

3500 per
person

3500 per
person

3500 per
person

5000 per
person

3500 per
person

INFOBRUKS HJØRNE

Styrking
av dataverktøy
I dag fikk jeg en mail med følgende sitat: ”Til orientering har ikke
avdeling e-helse tilskuddsmidler til utlysning i 2012 - foruten
Innomed og et samarbeid med primærhelsedivisjonen ifm tilskudd til kommuner. En annen sak er at dette er en utfordring som
må adresseres mtp mer langsiktige strategier.” Utsagnet stammer
fra avdelingsdirektør Norunn Elin Saure som info vedrørende
midler til EPJ-løftet. Det er synd at myndighetene ikke prioriterer
det å bidra til styrking av våre dataverktøy. Vi har vel egentlig fra
før skjønt hvor landet ligger, men likevel i det lengste forsøkt å
være optimister.
Våre EPJ-leverandører konkurrerer i et lite marked med begrenset
mulighet for økonomisk inntjening. I Infodocs produktråd ser jeg
at mange av de ønsker og mangler som blir påpekt av Infodocbrukere allerede er med på den lange listen over hva som er
planlagt, men det er frustrerende å se at viktige funksjoner må
utsettes på grunn av manglende kapasitet.
I EPJ-løftet står brukere av alle EPJ-system sammen, noe som
absolutt er positivt. Mange har lagt ned mye tid og godt arbeid i
å beskrive hvordan våre journalsystemer bør utvikles videre. Den
manglende viljen fra det offentlige til å bidra til EPJ-løftet har
likevel gjort at vi i Infobruk-styret er begynt å tenke på alternative
muligheter for finansiering. Vi har diskutert om vi for eksempel
kan søke midler fra stiftelser som gir økonomiske bidrag til
allmennyttige formål, eller om vi skal forsøke å få til en dugnad
der vi som Infodoc-brukere alle bidrar med et beløp. Dersom
vi klarer å få inn penger, ser vi for oss at Infobruk da står som
bestiller og styrer hva pengene skal gå til. Dette må selvsagt skje
i nært samarbeid med Infodoc. Det hadde vært interessant å få
innspill om hva dere mener om dette, gi gjerne en tilbakemelding
på vårt diskusjonsforum 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

Til slutt vil jeg takke alle som deltok på Infobruks kurs og årsmøte
på Solstrand i februar. Jeg håper og tror dere hadde utbytte både
faglig og sosialt.
Med hilsen Sveinung Gangstø, leder i Infobruk

MEDLEMMER
I PRODUKTRÅDET
Leiar i infobruk er fast medlem +

Besøk Infobruks
medlemside på

www.infobruk.no
og del dine erfaringer
på vårt brukerforum.

Regin Hjertholm
Eidsvåg legekontor

Finn Skogstad
Stovner legesenter As
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Har du opplevd at bookinger i timeboken blir borte?
Vi har fått meldt inn fra noen brukere at bookinger som gjøres i timeboken
forsvinner. Dette har vi funnet har en direkte sammenheng med bruk av
«fellessignatur». Plenario tillater bruk av fellessignatur og det kan være
praktisk i noen sammenhenger. Hvis dere bruker fellessignatur på deres
praksis så passe på at den ikke brukes samtidig på flere stasjoner, dette
er ikke anbefalt og vil altså kunne årsake at timebookinger forsvinner.

Opplever du heng i Plenario?

Har pasient frikort?
Det har vært mye diskusjoner rundt hvordan best finne ut av dette
spørsmål, her presenteres to tips som begge er levert av kreative
Plenariobrukere:
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1. Bruk snarveien til «Nissy»
(dette tipset er og presentert på infobruk.no)
• Åpne journalen til den pasienten som du vil finne ut om
vedkommende har fått frikort.
• Klikk på F9 (Snarveier).
• I søkefeltet skriver du Online
• Klikk for å velge Online pasienttransport.
• En nettleser startes automatisk, og du får opp en side hvor
det står opplysning om pasienten har frikort

Spesielt i forhold til bruk av Internet? Som vår produktsjef har beskrevet
i «Produktsjefens hjørne» har vi funnet at en feil i Windows kan årsake
at Plenario går i heng. Plenario blir «vaksinert» mot dette problem med
neste versjon (2.12). I påvente ny versjon har vi sett at det hjelper å
oppgradere Internet Explorer til siste versjon 9 (gjelder for Windows
Vista og Windows7).
Hvordan finner jeg ut hvilken versjon av IExplorer jeg har?
Hold nede Alt-knappen og trykk bokstavene ’h’ og ’o’
(alternativt velg fra Meny: Hjelp / Om Internet Explorer)
Hvordan oppdaterer jeg til versjon 9?
Skriv inn microsoft.no i din nettleser og velg: Nedlastinger /
Internet Explorer 9

2. En variant på samme tema er å gå rett på sak i webleseren
og skrive / kopiere inn adressen:
https://pastrans-primaer.mq.nhn.no/rekvisisjon/requisition/getPatient
(legg gjerne inn adressen som «Favoritt» i din nettleser), skriv inn
personnummer og trykk ‘Hent pasient’:

www.infodoc.no/support

SUPPORT

Windows XP de-supporteres
Windows XP har vært med oss lenge, nå avslutter Microsoft støtten for
dette etterhvert gamle operativsystem og det gjør Infodoc også. Fra høsten
2012 vil ikke funksjon på Windows XP kunne garanteres. Vi anbefaler
utskifting av gamle Windows XP maskiner allerede nå.
Vi anbefaler Windows7 Professional som operativsystem på din Plenario
klient PC. Når Windows 8 er kommet ut vil vi selvsagt også sertifisere
Infodoc Plenario for denne nye Windowsversjonen.

Husk vedlikehold av Server og database!
For å forebygge treghet, problemer med ustabilitet og sikre seg mot
krasj/datatap er det spesielt viktig at serveren er i orden. En server må
vedlikeholdes med Windowsoppdateringer, slik at den holder seg frisk
og rask.
Vi har hørt om noen utfordringer for å få automatiske Windowsoppdateringer til å fungere med Norsk helsenett (Flexløsning) og kan
her videreformidle et triks fra NHN for å få oppdateringer til å fungere:
Bruk «dos-kommandovindu» til dette, startes med å Velge
Windows start og skrive cmd
For Windows XP og 2003 server, skriv:
proxycfg -p sikker-proxy.nhn.no:8080 “<local>“ -avslutt med
å trykke Enter tast
For Windows 7, Vista og 2008 server, skriv inn:
netsh winhttp set proxy sikker-proxy.nhn.no:8080 “<local>“
-avslutt med å trykke Enter tast

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

Hvis automatiske Windowsoppdateringer fortsatt ikke vil fungere –ta
kontakt med NHN-support på tlf.: 02017
På serveren (spesifikt på sql-serveren) ligger også den databasen som
hører til Plenario. Den må og vedlikeholdes, ellers vil den over tid
bli treg og Plenario vil dermed gå tregere.En database(fil) blir over
tid «fragmentert» og vil da ikke lenger yte optimalt. Da trenges «defragmentering». Databasen trenger også regelmessig indeksering (for
raskere søk/oppslag).

Er du usikker på tilstanden til din
database, eller trenger hjelp til å
sette opp vedlikeholdsrutiner?
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Ta kontakt med Infodoc support på tlf.: 815 32 020 eller
e-post: support@infodoc.no, så kan du bestille våre
konsulenter for å kontrollere status og utføre vedlikehold
av deres database.

Tips
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Økt automatisering
Betalingsautomater er i vinden som aldri før.
Flere og flere legekontor ønsker å se om disse
automatene kan effektivisere den daglige
driften. På Valestrand legekontor har de benyttet en slik automat i ett år og sier at de ikke
kan tenke seg tilbake til tiden uten automat.
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Frustrasjon rundt betalingskøer
På Valestrand legekontor møter vi fastlege
Janecke Thesen som lenge har engasjert seg for
økt effektivisering på legekontorene. Sammen
med flere kolleger har hun vært en av pådriverne i utvikling av kvalitetssikringssystemet
Trinnvis, og i 2011 mottok hun Legeforeningens
kvalitetspris for sitt kvalitetsarbeid i primærhelsetjenesten. – På vårt legekontor skapte
betalingskøene stor frustrasjon. I tillegg brukte
vi unødig tid på bankbilag og på registreringer
og purringer. Da vi så betalingsautomaten
demonstrert i en tidlig fase, skjønte vi at denne
i høy grad kunne avlaste medarbeiderne våre,
og redusere køen foran ekspedisjonen, forteller
Janecke Thesen.
Tidlig ute
Valestrand legekontor valgte betalingsautomaten fra Melin Medical. - Det var betryggende
at systemet var utviklet av en allmennlege
som åpenbart hadde peiling på drift av allmennlegekontor, påpeker Thesen. - Generelt
forsøker vi å unngå å være veldig tidlig ute
med nye løsninger fordi det alltid er bugs, og
fordi konkurrenter er fraværende. Men denne
gangen gjorde vi et unntak, fordi vårt behov for
å redesigne pasientflyten på venterommet, bort
fra ekspedisjonen, var påtrengende, forklarer
Thesen.
Bedret bruk av de menneskelige ressursene
Medarbeiderne på Valestrand legekontor
opplever store fordeler ved at de bruker lite
ressurser på regnskap. Likevel må de passe på
å tømme kontanter som settes inn i lokal bank
og sikre at det er nok kontanter til veksling
i automaten. I tillegg må de ordne opp ved
tekniske feil, som hvis helsenettet er nede blant
annet. - Vi kunne nok av praktiske hensyn ha

Valestrand legekontor er blitt mer effektivt ved hjelp av betalingsautomaten fra Melin Medical. Fra venstre: Camilla Aune
Tennebekk, Eivind Raknes og Janecke Thesen.

ønsket oss en betalingsautomat som ikke
ga mulighet for kontantbetaling, men loven
pålegger leger å ta i mot kontanter, sier Thesen.
Hun synes det er flott at medarbeiderne er
blitt avlastet slik at de bedre kan utnytte den
ressursen de representerer. – Vi unner dem jo
også all mulig stressavlastning. De er flinke folk
i et av Norges mest stressende yrker! - For oss
legene merker vi ikke annen forskjell enn at
det er blitt mindre og enklere regnskapsarbeid,
fortsetter hun.

Noen tekniske utfordringer
Om pasientene forteller Thesen at de fleste har
taklet overgangen til automatbetaling greit.
- Noen har irritert seg over enda en teknisk
dings, men ikke mange. En fordel er også at
pasientene hjelper hverandre med å få dette til
å funke, forteller Thesen. – I spesielle tilfeller
må også medarbeiderne trå til og hjelpe til.
Likevel har den nye teknikken vært til stor hjelp
for oss, og det er ingen her hos oss som vil
tilbake til tiden før vi fikk betalingsautomaten,
avslutter Thesen.

INFODOC
KUNDEHISTORIER

Austrheim kommune
Vi besøkte Austrheim kommune en våt,
vestlandsk, vinterdag i år. Her ble vi tatt
godt i mot på det flotte legekontoret i
Austrheim kommunehus.
Her så det ut som både ansatte og pasienter
trivdes, og vi observerte mye smil og latter
blant dem som kom og gikk. Tross travle
tider på legekontoret ble vi invitert inn til en
prat. Austrheim kommune har lang fartstid
med Infodoc, og kundeforholdet strekker
seg helt tilbake til 1993. Infodoc Plenario
brukes i dag både på helsestasjonen og
på legekontoret. Infodoc har jevnlige
møter med de Nordhordlandskontor som

har felles driftsløsning, men det er likevel
nyttig å få komme ut i praksisen og se
hvordan de har det. Austrheim kommune
samhandler med de andre Nordhordlandskommunene, blant annet gjennom felles
legevakt. Det siste halvåret har overgangen
til elektroniske resepter vært som en ny
vår i Nordhordland, fikk vi fortalt. Både
leger, medarbeidere og pasienter synes det
fungerer supert med e-resept og ville aldri
vært det foruten. Slike tilbakemeldinger
liker vi å få!

Austrheim var blant de første
kommunene som fikk innført
e-resept i 2011. Hittil har
kommunene i Hordaland,
Vestfold, Telemark og Rogaland
innført den nye løsningen som
har ført til høyere effektivitet
på legekontorene. I vår skal
også Aust-Agder, Vest-Agder,
Finnmark, Troms, Nordland,
Nord- og Sør-Trøndelag få ta i
bruk elektroniske resepter.
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På Austrheim legekontor traff vi , fra venstre, Else Kubon, Inger Johanne Isdal, Sonja Håland Solberg og
Peter Kubon.

www.infodoc.no

2.

Vervekampanje
2012
Infodoc-brukerne er våre mest verdifulle ambassadører. Dere snakker ofte om oss, også til de som
ennå ikke er Infodoc-kunder. Dette setter vi utrolig stor pris på, og er noe vi ønsker å belønne.

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 om en konsulentdag
(verdi på 8250.-) i praksisen de arbeider i.
Kampanjen pågår frem til 31.mai 2012, og premien kan overdras til andre på kontoret.
Trekningen gjøres 29. juni, 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

❏

