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Stadig flere
velger Infodoc
Stor brukerpåvirkning
gjennom Infobruk

Frigjør tid på legekontoret
med nyttige integrasjoner
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Vi har opplevd en sterk vekst i kommunemarkedet, blant
annet fordi vi har markedets best dekkende system for
kommuner. Dette er et område vi har satset sterkt på og
kommer til å fortsette å utvikle videre for å ivareta flest mulig
helsefagområder innenfor en kommune. Vi opplever dog
en vekst på alle våre kjerneområder som avtalespesialister,
allmennleger og helsestasjoner. Like hyggelig er det å fortelle
at veksten i 2013 fortsetter uforminsket.
Jeg har tidligere fortalt om hva vi gjorde av satsninger i 2011
og i 2012. Infodoc fortsetter en sterk satsning fremover med
økende investeringer i produkt og service. Vi har akkurat
gjennomført en stor emisjon i selskapet for å hente penger til
å gjennomføre en innovasjonssatsning på Infodoc Plenario
de kommende årene. Vi holder på å rekruttere flere utviklere
til selskapet for å gi dere et enda bedre produkt.
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2012 ble et fantastisk år
med 65 nye kontorer som kunder!

Som presentert på Infobruks årsmøte i februar har vi gjennomført en omorganisering av konsulent og support for å
styrke begge avdelinger. Vi rendyrker nå kompetanse i en
supportavdeling og en konsulentavdeling. Dette kombinert
med en solid økning av ressurser gir resultater. Vi ser at
supporten nå begynner å nærme seg målene våre, slik at vi
kan holde det vi lover om den beste supporten i markedet. Vi
har mange nye ansatte under innfasing, men alle viser meget
god progresjon og jeg er overbevist om at dere nå inn i andre
kvartal vil merke stadige forbedringer på support. Videre må
jeg få si at vi har et meget kompetent konsulentapparat som
kan bistå dere med en til en opplæring, bistand på anlegget,
forbedring av arbeidsprosesser, m.m. – kort sagt invester
i noe konsulentbistand og få økt effektivitet. Det er viktig
at dere til enhver tid trener nøkkelpersonell og eventuelle
nyansatte for å få maksimal effekt av EPJ-systemet deres.
Til slutt vil jeg be dere sette av datoen 7.-8. februar 2014.
Da blir Infobruk årsmøte i Oslo på hotell Quality EXPO ved
Telenor Arena på Fornebu. Infobruk-styret har allerede
startet arbeidet med denne konferansen. Konferansen vil
være åpen for alle, ikke bare kunder av Infodoc.
Jeg håper jeg ser flest mulig av dere på Fornebu neste år!
Ha en riktig fin vår!

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 Bjørn Nordang fra Nordkapp legesenter og daglig leder i
Infoodc, Bjarte Ottesen. Bildet er tatt under allmennlegekongressen på Geilo
hvor Infodoc deltok i januar.

Nyansatte
Cecilie Mjelde
Cecilie startet som supportkonsulent i Infodoc i
januar. Cecilie skal ha det beste utgangspunktet for
å sette seg inn i våre brukeres hverdag da hun har
bakgrunn som medisinsk sekretær og har blant annet
også jobbet som medisinsk sekretær ved Haukeland
Universitetssykehus. Før hun kom til Infodoc var hun
ansatt som supportkonsulent i NextGen Tel.
Karl Petter Østensen
1.mars fikk vi gleden av å ta i mot Karl Petter som ny
konsulent i Infodoc. Han kommer fra IT-avdelingen
på Haraldsplass Sykehus, hvor han var IT-ansvarlig på
lab. Her har han blant annet jobbet med elektronisk
rekvirering mot DIPS og innføring av Unilab. Karl Petter
har god kjennskap til bransjen, også ned mot primærhelsetjenesten. Han har en «Master of Infomation
Technology» fra høyskolen i Agder og universitetet i Aalborg. Han har også
jobbet mye med kurs, blant annet ved utenlandsopphold i Malawi gjennom
utveksling mellom Haukeland Universitetssykehus og Fredskorpset.
Rayner Juvik Jacobsen
Rayner har vært operativ teknisk konsulent i Infodoc
siden februar. Han har utdannelse innen IKT Driftsfag.
Rayner har tidligere vært ansatt hos Rolls Royce Marine,
og sist som konsulent hos Helse Vest IKT. Her jobbet
han med brukerstøtte og oppretting av brukertilgang i
active directory, medisinske og administrative systemer.
Vi ønsker både Cecilie, Karl Petter og Rayner velkommen til oss!

SISTE NYTT

Produktsjefens Hjørne

De aller fleste av dere (83%) synes oppdateringen var enkel
og effektiv, og at hverdagen med Infodoc Plenario ble enda
bedre med den nye versjonen (78%). Det meste av ny
funksjonalitet ble svært godt tatt imot, som for eksempel
muligheten for integrasjon mot Nets/BBS bankkortterminaler, ny røntgenhenvisning og muligheten til å høyreklikke
i aktivt notat for å lage snarvei.
Nytt grensesnitt for å registrere data til Norsk Pasientregister (NPR) scoret ikke så høyt. Vi har forbedret dette i
versjon 2.15 slik at registreringen skal bli enklere. Denne
registreringsjobben er pålagt alle avtalespesialister fra
høyere hold og er en jobb som må gjøres enten man liker
det eller ei. Det er dessverre vanskelig å heltautomatisere
registreringen.
Altfor få (kun 40%) av dere hadde fått med seg at man kan
legge inn «fastlegen» som fast signatur på hjelpepersonell/
leger under opplæring på fastlegekontor, og slik spare seg
for en betydelig mengde merarbeid.
Infodoc Plenario har alltid hatt en svært god medikasjonsmappe som har scoret høyt. Etter overgangen til ny
medikasjonsmappe opplevde vi dårligere score og mange
forslag til forbedringer. Vi har lyttet og implementert. Nå
ser vi at medikamentmappen igjen scorer godt (+74%),
så selv om vi ikke er helt i mål ser vi at vi er på rett vei. De
fleste av dere mener vi har størst forbedringspotensiale i
labfanen og på lab arbeidsflyt, og har mange gode ideer til
hvordan vi kan forenkle håndtering av meldingsflyt. Dette
kommer vi til å jobbe mye med i løpet av inneværende år.
Den 8. april går den nasjonale reseptformidleren sitt
gamle sertifikat ut, og e-resept vil slutte å virke - med
mindre dere har oppdatert til Infodoc Plenario 2.15
og InfoEDI 6.45, eller nyere. Infodoc Plenario 2.15 er

en «liten» release som inneholder nytt reseptformidlersertifikat, oppdaterte percentiler, et fantastisk nytt verktøy
for å samstemme medikamentlister, og litt enklere utfylling
av NPR.
InfoEDI er programvaren som sender og mottar edimeldinger. Postsentralen som pakker inn og ut meldinger
i krypteringer og ebxml-konvolutter, og flytter dem fysisk
i nettverket. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har
et forhold til InfoEDI og hva den faktisk gjør, men med
InfoEDI 6.45 kommer vi med flere gullkorn. Vi oppretter
partnere automatisk dersom vi får inn en melding fra en
ukjent partner som bruker pki/sertifikater. Kjempeenkelt! Vi oppdaterer også eksisterende partneres sertifikat
automatisk når de har byttet/oppdatert sitt sertifikat, og
begynner å sende meldinger med nytt sertifikat. Vi har
fjernet de to manuelle stegene man bruker mest tid på
i InfoEDI, og håper med dette å gjøre drift og hverdagen
enklere og mer effektiv for dere.
I mai kommer Infodoc Plenario 2.16 med integrasjon mot
adresseregisteret NHN. Da vil søk i NHN, og automatisk
opprettelse og vedlikehold av edi-partnere bli svært
enkelt. Vi ser at livet kan bli noe kaotisk i en overgang
før informasjonen i NHN er helt ajour. Vi har kjørt ulike
risikoanalyser og gjør hva vi kan for å minimere risikoen.
En ting gjenstår som svært viktig: Hvert enkelt legekontor
må passe på at egen informasjon er oppdatert i NHN.
Med Infodoc Plenario 2.16 kan dette gjøres direkte fra
systemvedlikehold, men når mai-versjonen kommer må
dere sette av litt tid til å rydde i systemvedlikehold og sette i
gang den automatiske oppdateringen av egen informasjon
inn til NHN-adresseregisteret!
P.S. Husk å bruke F1 tasten for alltid oppdaterte hjelpefiler,
og søk etter oss på YouTube. Der har vi lagt ut mer enn 30
«hvordan gjør jeg» og «best practise» filmer som kan brukes
til oppfrisking og internopplæring.

Mvh
Endre Dyrøy
Produktsjef
Infodoc AS
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Nyheter

Infodoc sender alltid ut en spørreundersøkelse etter hver
nye versjon vi lanserer for å få tilbakemelding på hvordan
oppdateringen gikk, hvordan den nye funksjonaliteten ble
tatt imot, og for å høre hva dere mener vi skal jobbe med til
neste versjon. Jeg har akkurat lest gjennom svarene etter
Infodoc Plenario 2.14-undersøkelsen. Tusen takk for at så
mange svarte, og for at dere sendte undersøkelsen videre til
andre kollegaer på kontoret. Vi har aldri fått inn så mange
svar, og hatt så mange roller representert i besvarelsene.
Takk for engasjementet!
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Infobruks kurs og årsmøte 2013
1.-2.februar var engasjerte og lærelystne brukere av EPJ-systemer samlet til hyggelige dager på Infobruks kurs og årsmøte. Møtet ble avholdt
på Clarion Airport Hotel i Bergen hvor alt lå tilrette for sosialt samvær med kolleger fra hele landet.
Stor deltakelse
Clarion Hotel bød på flotte kursfasiliteter og
god service som møtedeltakerne nøt godt
av disse februardagene. Allerede torsdag
kveld ankom en gruppe hotellet for å
delta på gratiskurs i systemvedlikehold i
Infodoc Plenario, et kurs som ble avholdt
alle tre dagene. Fredag morgen strømmet
blide ansikter inn i hotellokalene –
tydeligvis forventningsfulle for å møte
igjen kjente kolleger. Infodocs kunder var
bredt representert med både fastleger,
helsesekretærer, helsesøstre, sykepleiere,
jordmødre og spesialistleger. Spesielt
gledelig var det å se at flere av våre helt nye
kunder fant det nyttig å bli bedre kjent med
andre brukere av Infodoc Plenario, og bli
oppdatert på Infodocs virksomhet og planer
for fremtiden.
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E-helse på dagsorden
På tilbakemeldingene å bedømme er
det tydelig at e-helse er et hot tema blant
våre brukere om dagen og at Infobruks
styre hadde gjort en god jobb med å hyre
foredragsholdere. Fredagens program ga
oss blant annet ny innsikt i den offentlige
satsningen på nettportalen Helsenorge.
no og nasjonal Kjernejournal. Videre
redegjorde Helsedirektoratet for videre
utvikling av e-resept og implikasjoner for
innføring av løsningen på helsetasjonene.
Helsestasjonspersonell hadde for øvrig eget
program under hele arrangementet med
fokus på tilpasning av Infodoc Plenario til
bruk på helsestasjonen. Infobruk har de siste
årene valgt å dele deltakerne i to grupper,
med ulikt program for ansatte på legekontor
og for dem på helsestajonene. Dette har vist
seg å være gunstig for helsestasjonsansatte
som har glede av å dele erfaringer fra bruk
av journalsystemet.
Festmiddag med stor stemning
Infobruks årlige kurs og årsmøte er i stor grad
en uformell og sosial møteplass hvor man
får en unik sjanse til å pleie vennskap med
kolleger og organisasjonen Infodoc. Fredag
kveld er spesielt tilrettelagt for dette da alle
samles til festmiddag med underholdning.

Mange deltakere nøt godt av at Infodocs ansatte var tilstede og kunne gi tips om mer effektiv bruk av Infodoc Plenario.
Her er det konsulent Willy Garmann Sørli som svarer på spørsmål.

Enkelte var i starten av bordsete noe urolig
for hvordan måltidet ville utarte seg, men
kunne senke skuldrene da det viste seg
at den noe eksentriske hovmesteren var
spesielt innleid for anledningen og en del
av underholdningspakken. Med denne vrien
satt latteren løst fra første stund, og menyen
var det heller ingenting å utsette på. Festen
varte ut i de sene nattetimer, noe som alltid
er et godt tegn på at gjestene koser seg.
Infodocs dag
Til tross for en festlig fredagskveld stilte
kursdeltakerne mannsterke klokken 9
lørdag morgen for å få med seg hva Infodocs
produktsjef kunne fortelle om hvilket år 2013
vil bli for Infodoc Plenario og dets brukere.
Dette foredraget viste seg å være av så pass
stor interesse at flere av dem som hadde
meldt seg på gratiskurset, som gikk parallelt
med foredraget, heller valgte å delta på kurset
fredag. Dette er noe Infodoc og infobruks styre
noterer seg for fremtidige arrangementer.

Videre i programmet informerte daglig leder
i Infodoc, Bjarte Ottesen, om Infodocs stilling
i markedet og hvilket fokus organisasjonen
har for 2013. Gledelig for alle parter er det at
Infodoc de siste årene har opplevd en sterk
kundevekst som følge av riktige prioriteringer
innen utvikling av journalsystemet. Den
sterke kundeveksten betyr igjen større
muligheter til å utvikle funksjonalitet som
er ønsket av brukerne. Det har altså aldri vært
enklere å få gjennomslag for sine ønsker i
Infodocs utviklingsavdelig, og et medlemskap
i Infobruk kan være en god investering i årene
fremover!
Vi takker Infobruk for nok et flott
arrangement og kundene våre for deres
engasjement og samarbeidsvilje.

2.

«Infobruk er en uavhengig brukerorganisasjon for brukerne av Infodoc Plenario.
Deres mål er å bidra til stadig videreutvikling av programvaren og sikre at Infodoc
Plenario til enhver tid er tilpasset norske
brukeres behov. Leder av Infobruk er
fast medlem i Infodocs produktråd som
bestemmer retningen for utviklingen
av journalsystemet. Hvert år arrangeres

Infobruks kurs og årsmøte hvor man får
anledning til å få mer innsikt i bruk av
journalsystemet, og dele erfaringer med
kolleger fra hele landet. Alle nye kunder
av Infodoc blir tilbudt gratis medlemskap
i Infobruk det første året som kunde. Du
kan lese mer om Infobruk ved å besøk
deres eget nettsted på www.infobruk.no.
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Infobruks årlige arrangement viser seg gang på gang å være et egnet møtested for sosial og faglig utveksling mellom brukere av EPJ-systemer. I Infodoc ser vi allerede frem til å møte
glade kunder igjen under neste års konferanse!
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infobruk
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INFOBRUKS HJØRNE

Brukerstyrt utvikling
– ikke bare et slagord

Infodoc Plenario er det eneste EPJ-programmet for primærhelsetjenesten som
har en aktiv brukerorganisasjon. Dette er en stor fordel, både for Infodoc som
firma og for oss som brukere. Jeg har møtt representanter for konkurrerende
leverandører som åpent sier at de er misunnelige på Infodoc som har Infobruk.
Gjennom deltakelse i Infodocs produktråd har vi en unik mulighet til å påvirke
utviklingen av programmet, og vi har en god og konstruktiv dialog med Infodoc.
Vi håper at dere som brukere også ser nytten av arbeidet Infobruk gjør. I dag
er knapt halvparten av de kontorene som bruker Infodoc medlem av Infobruk.
Vår målsetting er å få opp denne andelen i løpet av det kommende året. Skal
vi kunne opprettholde, og helst styrke, Infobruks innsats, er vi avhengige av
å ha et tilstrekkelig antall betalende medlemmer. Så min oppfordring til alle
som ikke er medlemmer, men ser nytten av fortsatt sterk brukermedvirkning i
Plenario: meld dere inn!
Det har skjedd mye spennende i Plenario den senere tid, og mer kommer. Verktøy
for samstemming av medikamenter er allerede på plass, noe som gjør det vesentlig
enklere å holde LIB-listen oppdatert. I løpet av våren/forsommeren kommer
integrasjonen med NHN-adresseregister, og ny labmappe er på vei. Dessuten
vil endelig fastlegedisketten forsvinne. Infodoc er i skrivende stund i ferd med
å rekruttere to nye programmerere, disse vil forhåpentligvis komme i full drift
til høsten. Dette vil ganske sikkert føre til at vi får oppfylt noen av punktene på
vår lange ønskeliste for ny og forbedret funksjonalitet.

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

Det som ellers står øverst på Infobruks agenda nå, er å få våre hjemmesider i
gang igjen. Khoa Duong har gjort en stor innsats som webmaster de siste årene,
men han har nå trukket seg. Forhåpentligvis får vi snarlig på plass en avtale
om drift av hjemmesidene. Det er et uttalt ønske at vi da kan få i gang et aktivt
brukerforum, så følg med på infobruk.no.
Tradisjonen tro hadde vi i februar vårt årlige kurs og årsmøte, i år fant dette sted
på Clarion Hotel Bergen Airport. Vi i styret mente selv vi hadde fått til et aktuelt og
spennende program, og tilbakemeldingene vi har fått tyder på at deltakerne var
av samme oppfatning. Infobruks kurs er det største og viktigste arrangementet
når det gjelder bruk av EPJ utenfor sykehus. Planleggingen av Infobruk 2014
er allerede i gang. Etter at vi av økonomiske årsaker har hatt arrangementet i
Bergensområdet de siste 3 årene, vil Infobruk 2014 finne sted på Quality Hotel
Expo i Fornebuparken 7. – 8. februar. Vi satser på å snu den negative trenden med
lavere deltakelse og økonomisk underskudd når vi arrangerer i Oslo. Allerede
nå har vi noen tanker om hvordan vi skal klare å sette sammen et program som
vil fenge. Som vanlig vil vi legge programmet opp slik at første dag er aktuell
for alle, uavhengig av hvilken EPJ man bruker, mens programmet andre dag vil
være spesielt rettet mot Plenario-brukere. Du kan være med på å snu trenden,
merk av datoene i kalenderen allerede nå og bli med på Infobruk 2014. Særlig
vil jeg oppfordre nye Plenario-brukere til å delta.

Susanne Prøsch
Fastlege i Sandefjord

MEDLEMMER
I PRODUKTRÅDET
Leiar i infobruk er fast medlem +

Med ønske om en fin vår for alle Infomags lesere.
Hilsen Sveinung Gangstø, leder i Infobruk

Regin Hjertholm
Eidsvåg legekontor

Besøk Infobruks medlemside på
www.infobruk.no og del dine
erfaringer på vårt brukerforum
Lars Johan Grini
Askøy kommunehelsetjeneste

Finn Skogstad
Stovner legesenter As
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Bruk av «Fast signatur»
Som sekretær eller hjelpepersonell arbeider man gjerne for-annen-signatur, det vil si at man ikke selv skal være
notatansvarlig, men oppretter notater på vegne av andre, for eksempel lege. Da må man huske på å bytte ansvarlig
signatur når man oppretter et notat, og bytte til riktig signatur hvis man har flere å velge, for eksempel flere fastleger.
I en slik funksjon er det som oftest hensiktsmessig å benytte seg av innstillingen for «Fast signatur».
I brukerprofilen (lenke på toppen
av Plenario startpanel) finnes
muligheten til å velge en spesifikk
signatur som «Fast signatur» hvis
man alltid skriver fast for én annen
bruker:

Valg av Fast signatur i sin Brukerprofil betyr at man slipper å skifte
signatur for hvert enkelt notat
som opprettes, da alle notater vil
få valgt Fast signatur som notateier,
og egen signatur (for sporbarhet):
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Dette scenariet gjelder for eksempel en helsesekretær som skriver
for en spesifikk lege.
Det er også mulig å velge Fastlegen
til pasienten som Fast signatur,
dersom en helsesekretær på et
kontor med flere fastleger ønsker
å opprette notater for fastlegen til
den aktuelle pasienten. Hvis pasienten ikke har fastlege, blir notatet
opprettet på helsesekretærens
signatur og valg av notateier må
da gjøres manuelt.

www.infodoc.no/support

T

SUPPORT
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Vi ønsker å nå våre kunder med relevant
informasjon som kan gjøre livet med Infodoc Plenario best mulig. Til dette benytter
vi nyhetsbrev per e-post, hjemmesiden
vår, Infomag og sosiale medier. Ved å
følge Infodoc på Twitter og Facebook vil
du være sikker på å bli oppdatert på det
siste nye hos Infodoc. I tillegg har vi lagt
ut en oversikt på Facebook over hvilke

konferanser vi deltar på gjennom året, og
du kan se hvor og når vi holder våre ulike
kurs i bruk av Infodoc Plenario.
Infodoc har også opprettet sin egen
YouTube-kanal med instruksjonsvideoer
som viser hvordan du utfører ulike oppgaver i Infodoc Plenario. Her kan du på en
enkel måte oppdatere deg på hvordan du

Tips

mest mulig effektivt jobber med Infodoc
Plenario. Vi har fått gode tilbakemeldinger
på at disse videoene gjør det enklere å
sette seg inn i nye funksjoner. Ta en titt på
www.youtube.com/InfodocAS og se om
du finner noen smarte tips for en enklere
hverdag!

Følg InfodocAS på Twitter og bli
oppdatert på de ferskeste nyhetene
fra Infodoc.
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2.
Frigjør tid på legekontoret
Automatisk Betalingsadministrasjon
Skøyen Helsesenter tok i bruk Melin Medical
sin betalingsadministrasjon i mars 2012.
En av legene ved Skøyen Helsesenter, Stig
Wilhelm Asplin, forteller om den kaotiske tiden
før Melin. - Vi hadde ofte køer foran i luken og
helsesekretærene brukte mye tid på å ta imot
penger og sende ut fakturaer. Oppfølging av
fakturaer skjedde sporadisk, om ikke i det hele
tatt. Alt dette slukte tiden vår og gikk ut over
oss økonomisk. Etter at Skøyen Helsesenter
tok i bruk Melin Medicals betaling- og
administrasjonsløsning har praksisen endret
seg drastisk, forklarer Asplin. - Vi trenger ikke
bekymre oss for betaling og administrasjon på
samme måten lenger. Og den vesle terminalen
i gangen representerer bare en liten del av det,
påpeker Asplin.
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Mye mer enn en betalingsterminal.
Melin er totalleverandør innen betalingsadministrasjon. Pasienter kan gjøre opp for seg
på terminalen umiddelbart etter legetimen, og
dersom de ikke ønsker dette får de automatisk

tilsendt en giro i posten. Melin tar ansvar
for oppfølging av utestående, og tilbyr også
håndtering av eventuelle inkassosaker.
I tillegg til kortbetaling, tar Melins betalingsterminal også i mot sedler og mynt. Dette er
en stor fordel, da man er pliktig til å ta imot
kontanter ved betaling.
Asplin legger til at kontanter også er en
nødvendighet da deres pasienter ikke er modne
for en rendyrket kortterminal.

supportavdelingen hos Melin. - Det er viktig
at man får hjelp når man trenger det og vi er
veldig fornøyd med servicen til Melin, forteller
Asplin.
Terminalen er designet slik at den skal være
enkel å bruke og de aller fleste betaler uten
assistanse. - I startfasen måtte vi bistå en del
pasienter, spesielt de eldre, men også disse
lærer seg hvordan den fungerer etter å ha
prøvd et par ganger, påpeker legen.

Enkelt
De ansatte ved Skøyen Helsesenter mener
at Melin Medical gjør en ellers stressende
hverdag mindre komplisert for både leger og
helsepersonell. Betalingene går av seg selv,
faktura oppfølges automatisk og man får
bedre kontroll over økonomien. Alle leger får
tildelt sin egen bruker hvor de har tilgang til
sine økonomirapporter og fakturaer. Dette er
gir en god oversikt og gjør regnskapsføring
enklere. De nevner at de enkelte ganger har
opplevd små problemer med terminalen, men
sier at de da har fått rask telefonsupport fra

Time To Treat
Slagordet «Time To Treat» synes ved første
øyekast å virke noe abstrakt. I sin enkelthet
handler dette om å redusere tid brukt på
ikke-helserelaterte oppgaver. Leger og
helsepersonell skal frigjøres for tid og bruke
dette på det de kan best – å behandle sine
pasienter. Dette føler Asplin at Melin har
oppfylt for legesenteret, og da er visjonen ikke
lenger så abstrakt.
Melin Medical – Time To Treat.

Fastlege Stig Wilhelm Asplin
ved Skøyen Helsesenter

INFODOC
KUNDEHISTORIER

Fakta om Max
Manus
Max Manus er Skandinavias ledende
leverandør av talegjenkjenning.
Talegjenkjenning konverterer tale
til tekst automatisk og i sanntid. Det
brukes som verktøy for å dokumentere
pasientopplysninger i den elektroniske
pasientjournalen (EPJ). En lege kan
snakke med PC-en sin og teksten
kommer direkte på skjermen. Systemet
lærer automatisk hans stemme, dialekt
og hans måte å snakke på.
Max Manus har lang erfaring med å
levere talegjenkjenning til helsesektoren
og samarbeider i dag med majoriteten
av norske sykehus, spesialister
og privatsykehus. Nærmere 6000
norske og 4000 danske leger bruker
talegjenkjenning daglig.
Talegjenkjenning er integrert med Infodoc Plenario og leveres som en tjeneste
via Norsk Helsenett. Løsningen har lav
investeringsterskel og bidrar til målbare
økonomiske besparelser og forutsigbare
IT-kostnader.
Ønsker du mer informasjon?
Kontakt Nicolai Chr. Holthe i Max Manus
på tlf: 902 09 662 eller e-post:
nicolai.holthe@maxmanus.com
Anita Remme er spesialist i indre medisin og jobber i Nedre Glommen Legegruppe.

Aldri vært enklere å skrive i EPJ
Anita Remme leser inn pasientdata direkte inn
i mikrofonen, og teksten kommer umiddelbart
opp på hennes PC skjerm. Med talegjenkjenning
kan hun snakke med journalsystemet, og
dermed spare mye tid og ressurser i arbeidet
med pasientjournaler. En datamaskin tolker
det hun dikterer og presenterer umiddelbart et
tekstforslag på skjermen. Systemet lærer hennes
stemme, dialekt og hennes tonefall.
Anita Remme er spesialist i indre medisin og
jobber i Nedre Glommen Legegruppe. Hun har
brukt talegjenkjenning i ca 5 måneder og er svært
fornøyd med løsningen.
-Talegjenkjenning gir en hurtig levering av

diktatet til journalsystemet. Epikrisene kommer
raskt ut til henvisende lege. De sendes elektronisk
eller pr post samme dag. Ved telefonisk
henvendelse fra pasient eller fastlegen i løpet
av dagene etter en undersøkelse, har vi eller
helsesekretær umiddelbar tilgang til notat og
funn, sier Anita Remme. Dette har bidratt til
å spare både tid og ressurser for legegruppen.
Anita Remme ser på talegjenkjenning som
et godt hjelpemiddel til å få mer effektive
arbeidsprosesser. Nedre Glommen Legegruppe
har per i dag to brukere og synes at oppfølgning
og opplæring fra Max Manus har vært utmerket.
Lagring av nye ord i ordboken har fungert svært
bra, og de har fått inn medisinske ord og uttrykk

etter noen gangers repetisjon uten å sende inn
melding om det.
-Problemene med talegjenkjenning er små, men
enkelte ganger kan korte ord som den, det, han,
hun og lignende falle ut av setningen. I tillegg
kan lange ord som består av medisinske uttrykk
eller egennavn også bli litt ”underlige”, men også
det er noe vi greit retter opp ved gjennomlesing,
forteller Remme. Dette er allikevel bagatellmessig
i forhold til de tidsbesparelsene man får ved bruk
av systemet.
-Alt i alt er jeg svært fornøyd med talegjenkjenningsprogrammet, slår Remme fast, og
anbefaler det gjerne til andre.
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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
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

❏

