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Storsatsning
på support
«Rekruttering til alle
avdelinger

Innholdsrik kursliste
for høsten

Hege Gjessing til
Infobruk 2014

SISTE NYTT

KUNDEMAGASIN #02 - 2013

Før tredje kvartal er endelig avsluttet har vi fått 55 nye kontorer
som kunder. Vi takker alle eksisterende og nye kunder for
tilliten dere gir oss ved å velge oss som EPJ-leverandør. Vi vet at
kundeservice og et godt produkt i stadig utvikling er det som er
viktig for dere, og vi mener nå at vi oppfyller begge kriteriene.
Som nevnt i forrige nummer har vi økende vekst i alle segmenter og regioner. Vi har styrket bemanningen i alle avdelinger
i Infodoc og vi vil investere videre for å fortsatt være den
ledende leverandøren i markedet. Vi er allerede i gang med
den varslede ekstraordinære satsningen på produkt fremover,
med en solid styrking av utviklingsavdelingen. Rekrutteringen
av nytt personell, som ble nevnt tidligere, er sluttført og alle
nye ressurser er under innfasing. Dere vil fortsatt oppleve den
beste supporten i markedet, og nå også med en høyere takt
på ny funksjonalitet i produktet fremover. Vi har oppnådd
store resultater på support, men vil fortsette å strebe mot
enda bedre support.
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Infodoc fortsetter den sterke veksten!

Når dere har oss som leverandør skal dere være sikker på å
ha rett funksjonalitet til rett tid. Vi jobber derfor også tett med
offentlige myndigheter for å ivareta deres interesser, samt
sørge for gode løsninger på store prosjekter som påvirker dere
fremover. Med Infodoc som leverandør kan dere være sikre på
å alltid ha det mest effektive verktøyet for deres virksomhet
og selvsagt med den beste supporten.
Infobruk-styret er godt i gang med planleggingen av neste års
brukerkonferanse som også i år vil være åpen for alle brukere
av EPJ-system i Norge, ikke begrenset til Infodoc Plenario.
Første dag av konferansen vil være spekket med et høyaktuelt
program for brukere av alle systemer, og nærmere informasjon
om foredragsholdere kan du lese om på side 7. Infobruks
årsmøte er også selvsagt en god mulighet for de som vurderer
Infodoc Plenario til å snakke med andre Infodoc-brukere, for
å få et bedre innblikk i «Infodocs verden». Jeg vil oppfordre
alle til å delta på Infobruks årsmøte den 7.-8. februar 2014.
Arrangementet vil gå av stabelen i Oslo, på Hotel Quality EXPO
ved Telenor Arena på Fornebu.
Jeg håper jeg ser flest mulig av dere på Fornebu neste år!
Ha en riktig fin høst!
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.

Hvordan oppnå god support?
Infodoc har i løpet av våren og sommeren fått på plass ny organisering
rundt support og konsulenttjenester.
Mens samme personell tidligere
håndterte både brukerstøtte og
bestilte konsulenttjenester, har vi
nå fått på plass en organisasjon som
leverer mer rendyrkete tjenester. Selv
har jeg fått gleden av å lede den «nye»
supportavdelingen. Vi har ansvar for
å gi eksisterende kunder brukerstøtte
på spørsmål og problemstillinger i
det daglige.
Store ambisjoner
Vi har store ambisjoner om å holde
lave svartider både på telefon og
på saksbehandling. Faktisk har
vi bestemt oss for at Infodoc skal
ha den målbart beste supporten i
markedet! Med den store økningen
i kundemasse som Infodoc for tiden
er så heldige å ha, kreves både iherdig
innsats og ekstraordinære tiltak. Men
med et stabilt, godt gjennomprøvd
produkt og god bemanning er det all
grunn til å tro at dette skal gå bra også
fremover.
Hvordan gjøre hverandre
enda bedre?
En leverandørs hovedmål må alltid
være at supportavdelingen skal være
mest mulig overflødig. Med det mener
jeg at våre løsninger skal være så gode,
lettfattelige og brukervennlige at det
ikke skal være nødvendig å kontakte
oss. Så langt er nok ikke Infodoc
kommet enda, men vi prøver å følge
med på hvem det er som kontakter
oss, hvorfor, hvor ofte og hvor lang
tid hver sak tar. Dette sier oss noe om
hvor vi bør sette inn kreftene for om
mulig å kunne forebygge.
Vi er også avhengige av godt
samarbeid med den som er systemansvarlig eller meldingsansvarlig
ute i en praksis. Vi er imponert over

manges kunnskap og disiplin i egne
rekker, men erfarer også at mange
supporthenvendelser bærer preg av
at rollen som systemansvarlig eller
meldingsansvarlig kanskje ikke er
klart nok definert. Vår oppfordring
er derfor at dette tas opp til diskusjon
hos alle, og at den som får rollen som
systemansvarlig og meldingsansvarlig
også får nødvendig opplæring. Dette
vil frigi tid både hos dere og oss. Tid
som vi igjen kan bruke på å øke
kvaliteten på vår kundeservice. Se
gjerne vårt kurstilbud lenger bak i
bladet dersom noen ønsker å heve
sin kompetanse.
Avslutningsvis vil jeg presisere at vi
selvfølgelig har full forståelse for at
nye brukere gjerne har behov for mer
hjelp enn de mer erfarne. Uansett hvor
motivert man er for skifte av system,
vil det alltid oppleves krevende. Vi
på supportavdelingen lover å gjøre
vårt beste for å hjelpe dere i gang. I
tillegg synes vi det er svært hyggelig
å bli kjent med dere alle. Håper det er
gjensidig. Men ta gjerne kontakt med
meg dersom dere har tilbakemeldinger eller tips til hvordan vi kan gjøre
hverandre enda bedre.
Ha en fin høst!

Mari-Anne Frantzen
Support- og kundeansvarlig

Produktsjefens Hjørne
Infodoc Plenario er et enkelt, trygt og effektivt journalsystem. Vi bruker siste utviklingsverktøy fra Microsoft
og fokuserer på å gjøre driften og bruken enklere i hver
eneste release vi kommer med. Når dere leser dette har vi
breddet Infodoc Plenario 2.16, og dere er i gang med å slå på
Integrasjon mot det nasjonale adresseregisteret. Dette skjer
i tett samarbeid med Norsk Helsenett, Helsedirektoratet
og de regionale helseforetak.
Adresseregisteret NHN (AR-NHN) er et sentralt register
over kommunikasjonspartnere i norsk helsenett. Der ligger
HER-ID’er, edi-adresser, sertifikater, postadresser, telefonnummer, ansatte leger og sykehustjenester lagret, slik at
Infodoc Plenario og InfoEDI kan hente ned informasjonen
automatisk første gang dere kommuniserer med en ny
partner. Deretter vil Infodoc Plenario oppdatere denne
informasjonen hver natt slik at dere alltid har denne
informasjonen oppdatert lokalt. Tenk hvor mye driftstid
dette vil frigjøre når alle kommunikasjonspartnere har
tatt dette i bruk!.
Som ved alle prosjekter hvor mange ulike partnere er
involvertforventer vi enkelte overgangsproblemer ved oppstarten av adresseregisteret. For at systemet skal fungere
som det skal er det blant annet helt nødvendig at at alle
aktører sørger for at egen informasjon i adresseregisterer
er helt oppdatert. Fra nå av er det bare kontaktinformasjonen fra adresseregisteret som vil gjelde, så dersom
en samarbeidspartner har feil informasjon liggende her
så vil man ikke lenger kunne kommunisere med disse. I
Infodoc Plenario er det enkelt å oppdatere informasjonen
i adresseregisteret. Med versjon 2.16 kommer et oppdatert
systemvedlikeholdsbilde der all informasjon som ligger
i NHN skal legges inn. Deretter vil systemvedlikehold
oppdatere informasjonen som ligger i NHN. Dette gjelder
både edi-adresser, sertifikater og ansatte leger.

Helsedirektoratet/NHN har tatt grep om nasjonal bredding avadresseregisteret. I praksis betyr dette at selv om
dere har mottatt Infodoc Plenario 2.16 så kan dere ikke
slå på integrasjonen mot adresseregisteret før vi sender
hver enkelt av dere informasjon om at dette er OK. For å
ikke skape forvirring rundt dette har vi inntil videre skjult
påslåingsknappen.
Andre nyheter i versjon 2.16 er blant annet at vekstkurver
er gjort tilgjengelig for allmennleger, vi har åpnet for at
man kan abonnere på fastlegelisten, det vil si at diskettens
tidsalder endelig er omme. I tillegg har vi percentilskjema
for premature på plass.
Fremover i vinter har vi fokus på ny labfane, med bedre
oversikt over historiske prøver,forbedret arbeidsflyt og
signering av innkommede labsvar. Vi kommer med nytt
grensesnitt for Pleie- og omsorgsmeldinger, og støtte for
versjon 1.6 av disse.
Til slutt må jeg igjen minne om å benytte F1-tasten for å få
tilgang tilkontinuerlig oppdaterte hjelpefiler. Du vil også
kunne få god brukerveiledning ved åsøke etter Infodocpå
YouTube. Der har vi lagt ut mer enn 45 instruksjonsfilmer
som viser hvordan du mest praktisk jobber med de viktigste
funksjonene i Infodoc Plenario. Disse filmene kan både
brukes til oppfrisking av egen kunnskap, men er også egnet
for internopplæring.

Mvh
Endre Dyrøy
Produktsjef
Infodoc AS
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Dersom du kontakter Infodoc er det stor sannsynlighet for at du støter på en av disse blide kundebehandlerne. Fra venstre, administrasjonssekretær Irene Ramsdal, administrasjonssjef Eva Blomberg, supportkonsulent Rayner Jacobsen, kunde-og supportansvarlig Mari-Anne Frantzen og supportkonsulent Johan Le Bozec.

Infodoc ekspanderer
Ettersom Infodoc har opplevd en eventyrlig vekst på alle områder
de siste årene, har det vært nødvendig å styrke bemanningen i alle
avdelinger. Vi ønsker å være den ledende journalleverandøren i
markedet, og tar derfor alle nødvendige investeringer for å fortsatt
kunne være ledende i tiden som kommer. For at journalsystemet
skal være mest mulig intuitivt og effektivt i bruk har vi ansatt nye,
dyktige utviklere som skal sørge for kontinuitet i arbeidet som er
lagt ned til nå. På supportavdelingen finner dere også nye ansikter
og nye stemmer på vår brukerstøttetelefon. Tilbakemeldingene
som vi får fra våre kunder tilsier at vi har nådd et akseptabelt nivå
på vår kundesupport, men vi ønsker stadig å bli enda bedre, og har
derfor også investert i nye ansatte her. Selv om vi har oppnådd gode
resultater på salg ser vi fortsatt store muligheter ute i markedet. Det
har derfor vært nødvendig å utvide salgsavdelingen med flere dyktige
medarbeidere. På disse sidene kan dere bli bedre kjent med Infodocs
nye ansikter og lese om deres yrkesfaglige bakgrunn.

Mats Christopher Roald, Systemutvikler
Mats kom fra Vigra utenfor Ålesund i 2009
for å søke lykken i Bergen. Her startet han på
studier i informasjonsteknologi ved Høyskolen
i Bergen, som resulterte i en bachelorgrad.
Tidligere har Mats Christopher jobbet som
elektriker, og han utmerker seg også stadig
på håndballbanen.

Lars Johan Grini, Fagkonsulent
Lars Johan har gjennom flere år som systemansvarlig ved kommunehelsetjenesten i Askøy
kommune lengre erfaring med Infodoc enn de
fleste. Vi var derfor svært takknemlig da han takket
ja til å bruke sine erfaringer som fagkonsulent
i Infodoc. Lars Johan er opprinnelig utdannet
sykepleier og begynte sin karriere innen pleie og
omsorg i Bergen kommune. Deretter jobbet han
ved flere legesentre i Askøy kommune, og ved
Askøy legevakt. Nå har Lars Johan 50 % permisjon
fra stillingen sin i Askøy kommune mens han
jobber for Infodoc.

Irene Ramsdal, Administrasjonssekretær
Irene kom til oss via vikarbyrå i januar og
begynte i fast stilling i juli. Irene jobber som
administrasjonssekretær og møter alle som
kommer innom døren med et stort smil. Hun
har mange års erfaring som servicemedarbeider
og er utdannet innen administrasjon, salg og
service.
Før hun kom til Infodoc var hun ansatt som
kontormedarbeider hos Onninen AS.

Andreas Aase, Systemutvikler
24. juni startet Andreas som ny systemutvikler
hos Infodoc. Han gikk nylig ut fra Høgskolen i
Bergen med en bachelor i informasjonsteknologi. I løpet av studieårene har Andreas tilegnet
seg den kompetansen vi i Infodoc ser etter i en
god systemutvikler, og han er allerede en god
ressurs på Infodocs utviklingsavdeling.

Morten Storevik, Teknisk konsulent
Morten er ansatt på supportavdelingen som
teknisk konsulent. Han har bred erfaring fra
IKT-fagsenteret i Helse Vest IKT som kommer til
stor nytte i hans nye jobb i Infodoc. Morten var
systemansvarlig i Helse Vest IKT før han valgte
å komme til oss. Tilsammen jobbet han 6 år i
Helse Vest IKT. Opprinnelig er han utdannet
innen Nettverk og systemadministrasjon.

Thomas Bjørnebye, Salgsrådgiver
Thomas skal styrke salgsavdelingen med særlig
fokus på østlandsregionen. Han er utdannet
sivilmarkedsfører med fordypning innen salg og
salgsledelse. Tidligere har han jobbet som selger
i Pfizer hvor han solgte ortopediske implantater
til sykehus i hele Norge. Han har også bakgrunn
fra salg innen finansielle tjenester i DNB og
SEB banken, i tillegg til noen år med salg innen
dagligvarebransjen. Hans brede salgserfaring
vil helt sikkert komme til nytte når han nå begir
seg inn i et nytt marked.

Christin Lekven, Supportkonsulent
Da vår medarbeider Katalin Kisfaludi er ute
i barselpermisjon, har vi vært så heldige å få
en flott erstatter i Christin i denne perioden.
Hun har i 13 år arbeidet som helsesekretær og
systemansvarlig hos en av våre kunder, Dalen
legesenter, og sitter derfor på verdifull erfaring
som hun nå vil dele med Infodocs kunder.

KUNDEMAGASIN #02 - 2013

INFOBRUKS HJØRNE

www.infodoc.no

2.5

KURSPLAN
2. halvår 2013
Sted

Dato/kl.slett

Kursinnhold

Pris

Systemansvarlig-kurs

Oslo

torsdag 17.10.2013

Stikkord: Sikre effektiv bruk av Plenario inkludert oppsett av snarveier, tilpasning egne maler/
dokumenter og øvrige konfigureringsmuligheter

3500 per
person

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

5000 per
person

Sertifiseringskurs

Oslo

Plenario journalverktøy
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– og ta aktivt del i utviklingen
av Infodoc Plenario

Kursnavn

kl 12-16

EDI-kurs - elektronisk
meldingsutveksling

Fredag 18.10.2013
kl 09-16

Bergen

Fredag 25.10.2013

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

3500 per
person

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

3500 per
person

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

5000 per
person

kl 09-13

EDI-kurs - elektronisk
meldingsutveksling

Oslo

Fredag 22.11.2013
kl 12-16

Sertifiseringskurs

Bergen

Plenario journalverktøy

Systemansvarlig-kurs

Fredag 22.11.2013
kl 09-16

Bergen

Mandag 25.11.2013
kl 09-13

Stikkord: Sikre effektiv bruk av Plenario inkludert oppsett av snarveier, tilpasning egne maler/
dokumenter og øvrige konfigureringsmuligheter

Meld deg på Infobruks
årsmøte 2014

3500 per
person

Det er høst, et Stortingsvalg ligger bak oss og i skrivende stund foregår regjeringssonderinger. Så vil det etterhvert vise seg hvor mye vi vil merke til at det kommer
en ny regjering. Selv har jeg nettopp vært 3 dager på HelsIT i Trondheim og
hørt om hva som rører seg når det gjelder IKT i helsevesenet. Det skjer mye
fremover når det gjelder elektronisk samhandling, med store og prestisjefylte
offentlige satsninger. Heldigvis ser det ut til at myndighetene nå i større grad ser
nytten av å ha oss brukere med når nye prosjekter utvikles. Selv om vi kanskje
ikke alltid er enige i det offentliges ressursbruk og heller ville hatt mer fokus på
bedret funksjonalitet i våre EPJer, så mener jeg det viktig at vi stiller opp når vi
inviteres til dialog. Vedtatte løsninger kommer enten vi vil eller ikke. Det er da
bedre å være med underveis og kunne påvirke det endelige resultatet, enn å få
en dårlig løsning tredd ned over oss!
I Plenario er der en del å glede seg over: for det første er fastlegedisketten på
vei ut. Jeg mottok min siste diskett i mai, nå blir det den første i hver måned
automatisk lastet ned en oppdatert fastlegeliste. Fra juni har jeg brukt Infodocs
integrasjon mot NHN Adresseregister. Integrasjonen fungerer, problemet er
at mange av våre kommunikasjonspartnere dessverre ikke har oppdatert sine
oppføringer i registeret. Når nødvendig informasjon foreligger, går det som en
lek å sette opp en ny partner. Det er slutt på utveksling av krypteringsnøkler
eller manuell nedlastning og installering av sertifikat, alt går automatisk. Ny
labfane er snart ferdig, resultatet så langt ser lovende ut og vil bety vesentlig
bedret funksjonalitet.
For oss i Infobrukstyret er høsten planleggingstid for neste års kurs og årsmøte. På
denne konferansen har du en unik mulighet til å direkte kunne påvirke utviklerne
av vårt journalsystem, og få innsikt i Infodocs tanker for fremtiden. Som meddelt
i forrige nummer av Infomag, vil Infobruk 2014 finne sted på Quality Hotel
Expo i Fornebuparken 7. – 8. februar. Programmet er ikke klart enda, men noen
brikker begynner å falle på plass. President i Legeforeningen Hege Gjessing har
allerede takket ja til å komme, vi kommer også til å invitere den som måtte bli
ny helseminister. Av aktuelle tema ellers kan nevnes En innbygger – en journal,
Digital Dialog og Kjernejournal. Fredagen vil være av interesse for alle brukere,
uavhengig av journalsystem, mens lørdagen som vanlig blir Infodocs dag. Det
vil også som alltid være en parallellsesjon for helsestasjonsbrukere, og Infodoc
vil holde de populære «gratiskursene». Bruker til bruker-sesjonen på lørdag gir
mulighet for utveksling av tips og erfaringer. For at dere som deltakere her skal
få best mulig utbytte, ser vi gjerne at aktuelle tema meldes inn til oss på forhånd.
Det siste året er det kommet til mange nye Infodoc-brukere. Jeg vil spesielt
invitere dere som er nye til å delta på Infobruk 2014. Videre håper jeg at dere
også blir medlemmer av Infobruk. Som en uavhengig brukerorganisasjon har
vi gjennom deltakelse i Infodocs produktråd en unik mulighet til å påvirke den
videre utvikling av vårt dataverktøy. For at vi skal kunne fortsette dette arbeidet
er det viktig at så mange som mulig av dere som bruker Infodoc er medlemmer
av Infobruk.

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

Susanne Prøsch
Fastlege i Sandefjord

MEDLEMMER
I PRODUKTRÅDET
Leiar i infobruk er fast medlem +

Regin Hjertholm
Eidsvåg legekontor

Følg med, program for Infobruk 2014 og giro for betaling av medlemsavgift
sendes ut til alle i november.
Med hilsen
Sveinung Gangstø, leder Infobruk

Lars Johan Grini
Askøy kommunehelsetjeneste

Finn Skogstad
Stovner legesenter As

SUPPORT

KUNDEMAGASIN #02 - 2013
www.infodoc.no

2.5

8

Hvem er meldingsansvarlig i praksisen?

Registrering av pasienter
med D-nummer

De fleste praksiser har de siste årene hatt
en markant økning i mengden elektroniske
meldinger inn og ut av praksisen. Disse
meldingene eksporteres og importeres
fra journalsystemet, men transporteres
videre ut på Norsk Helsenett ved hjelp av
et kommunikasjonsprogram som ligger
på utsiden av den medisinske journalen.
For at man skal være sikre på at meldinger
kommer inn og ut fra journalsystemet er
det behov for en viss meldingsovervåkning. I Infodoc er Meldingssentralen det
verktøyet som normalt brukes til dette.
Vi kommer likevel ikke utenom at det
er behov for menneskelig oppfølging av
eventuelle feilmeldinger. Den eller de
personene som har denne rollen kalles
MELDINGSANSVARLIG.
Rollen som meldingsansvarlig defineres
på brukerprofilen ved å sette True under
Innstillinger – Personlig - Meldingsansvarlig
Dersom det det oppstår feil i inngående
meldinger der manuell oppfølging kreves,
vil den som er meldingsansvarlig få et
varsel om dette i intern e-post . Se også
egen veiledning for sjekk av Manuell
koblingslogg på neste side.

Utenlandske statsborgere uten norsk fødselsnummer har gjerne fått tildelt
et D-nummer i forbindelse med arbeids- og oppholdstillatelse i Norge.
Pasienter med D-nummer registreres på følgende måte i Infodoc Plenario:
Pasientjournal kan opprettes på vanlig måte ved bruk av pasientens
fødselsdato – eks 08.02.1973
Feltet for personnummer
skal stå tomt.
For å registrere D-nummer
står man i pasientens kartotekbilde/personalia. Velg
fra meny: Personalia -> D
og H-nummer…
Registrer deretter pasientens 11-sifrede D-nummer
i registreringsbildet D- og
H-Nummer som kommer
opp

Det første man sjekker
dersom meldinger
stopper opp
•
•
•

At InfoEDI kjører
At Meldingssentral er startet i arbeidsmodus
At internett fungerer

Manuell koblingslogg (kopiert fra brukerhåndboken s 151)
Noen ganger vil det komme meldinger som meldingssentralen ikke kan behandle automatisk, for eksempel
dersom det mangler fullt personnummer. Når dette skjer,
legges meldingen i en manuell koblingskø, og det sendes
Slik behandles en melding som ikke kan
behandles automatisk:
1. Åpne loggen Manuell koblingslogg.

en intern e-postmelding til brukere som er angitt som
meldingsansvarlige. Behandlingen av innkommende
meldinger fortsetter deretter som normalt.

3. Merk journalen som meldingen skal legges til, og velg
OK. Hvis meldingen er en rekvisisjon eller henvisning,
er det mulig å opprette en ny journal (se Opprette ny
journal nedenfor).
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2. Høyreklikk på den aktuelle meldingen i listen,
og velg Manuelt valg av pasientjournal for denne
meldingen.
! ADVARSEL: Hvis det gjøres en feil her (feilaktig
manuell kobling), vil informasjonen/meldingen havne på
feil pasient.

Når nøden er størst, er hjelpen nærmest
Når nøden er størst, er hjelpen nærmest
Dersom man har spørsmål eller opplever
feilsituasjoner i bruk av Infodoc Plenario,
kan man ofte finne løsninger ved å benytte
de elektroniske brukerveiledningene som finnes under F1-tasten.
Noen ganger hender det likevel at man har behov for hjelp fra Infodocs
brukerstøttepersonell. For enklere å forstå problemstillingen, kan det
være hensiktsmessig at våre konsulenter kan se skjermen til den som
har problemet. For å slippe konsulenten inn, trykker man på linken
for fjernhjelp som finnes nederst i venstre hjørne på startpanelet og
taster deretter inn koden man får oppgitt fra konsulenten. Infodocs
brukerstøtte er altså bare et klikk unna.

www.infodoc.no/support

Vinduet Infodoc Plenario Journalsøk åpnes.
Dette vinduet viser en liste over mulige kandidater
i journalsystemet (det vil si
personer med samme fødselsdato, men uten fullt
fødselsnummer).

Figur 9-4 Manuell behandling av meldinger
! ADVARSEL: Infodoc Plenario håndterer ikke meldinger
som bare inneholder D-nummer. For at en melding skal
bli koblet til en journal, må den også inneholde
fødselsnummer eller fødselsdato.

MERK: Brukere som skal være meldingsansvarlige angir dette ved å sette valget Meldingsansvarlig til True i sin brukerprofil.
Hvis ingen brukere er angitt som meldingsansvarlige, går den interne e-postmeldingen i stedet til brukere med rollen
Administrator.

Tips

Vær sikker på å ikke gå glipp av viktige nyheter
fra oss ved å like Infodoc på Facebook!

INFODOC
KUNDEHISTORIER

KUNDEMAGASIN #02 - 2013
www.infodoc.no

2.5
Resultater av den store
Rogalandsatsningen
I 2011 startet Infodoc en storsatsning mot
legekontor og helsestasjoner i Rogaland.
Dette fylket hadde tidligere vært dominert
av andre journalleverandører, og vi visste
at vi her hadde et stort ubenyttet potensial.
Ved å invitere alle lokale legekontor til et
felles informasjonsmøte på Oljemuseet
i Stavanger, fikk vi gjort rogalendingene
oppmerksomme på Infodoc Plenario.
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Etter grundig oppfølging av deltakerne på
møtet og besøk rundt om i de resterende
praksisene, begynte Infodoc Plenario så
smått å bli et kjent system også i Rogaland.
I 2012 begynte vi å høste frukter av vårt
arbeid i regionen. Et av legesentrene som
vi da ble kjent med var Tananger legekontor
i Sola kommune. Ett år etter at gjengen på
Tananger bestemte seg for å gå over til Infodoc Plenario ønsker vi å høre deres historie
om overgangen til et nytt journalsystem.
Ukomplisert fullrenovering
Da Infodoc i 2011 valgte å rette oppmerksomheten mot Rogaland sto Tananger
legesenter foran en stor omveltning med
nyansettelser og oppussing av nye lokaler.
Mange ville tenkt at dette var nok nytt å
forholde seg til, men på Tananger tenkte de
som så at når alt annet ble nytt, så kunne
det vel være fint med et nytt journalsystem
også! Da de ansatte på Tananger legesenter
fikk demonstrert Infodoc Plenario så de
muligheter ved journalsystemet som de
ikke hadde hatt i det gamle systemet sitt.
Da ble det for fristende å ikke bytte journalleverandør. – Vi følte oss etterhvert trygge
på at det tekniske ville gå ukomplisert
ettersom vi opplevde veldig god oppfølging
i forkant av installasjonen, med tanke på
at vi teknisk sett hadde alle forutsetninger
for å lykkes med det nye systemet, forklarer
fastlege Kristian Høines. Han er en av fire
fastleger som driver legesenteret. I tillegg
mottar senteret turnusleger og studenter
i store deler av året. Tananger legesenter
tilbyr allmennlegetjenester, men har også
spesialisert seg på reisevaksinering.

Fornøyd med stabiliteten
Infodoc Plenario ble installert på legesenteret i januar i år. Det nye systemet førte
selvsagt med seg behovet for enkelte nye
rutiner, og kursing i forkant var nødvendig
for at overgangen skulle bli minst mulig. Vi opplevde opplæringen som svært god
og det var særlig bra at instruktørene fra
Infodoc var til stede første dagen vi startet
opp, slik at vi var trygge på å få hjelp med de
utfordringer som oppstod underveis, sier
fastlege Høines. – Det var også godt Infodoc
var behjelpelige med de spørsmål vi hadde
underveis i dagene som fulgte. Likevel gikk
det overraksende raskt å komme inn i det
nye systemet, forklarer Høines, som nok må
sies å være over gjennomsnittet interessert
i å optimalisere de tekniske hjelpemidlene
som er tilgjengelige. - Vi har har særlig vært
fornøyd med stabiliteten ved Infodoc Plenario og at der er lite ventetid i daglig bruk.
Videre er det helt fantastisk at systemet
oppdaterer seg selv i bakgrunnen uten at
vi trenger å gjøre noe med det, fortsetter Høines. Ved å ta tiden til hjelp har de
ansattes bruk av snarveier blitt stadig mer
funksjonell. Høines påpeker at det har vært
bra at disse kan utvikles etterhvert, slik at
de best mulig blir tilpasset legesenterets
behov.
Liten bruk for supportavdelingen
Ettersom Infodoc har hatt stort fokus på
kundesupport de siste årene er vi nysgjerrige på hvordan de ansatte på Tananger
legesenter har opplevd brukerstøtten hos
Infodoc, utover oppfølgingen som de fikk
ved oppstarten. Til vår store glede forteller gjengen på Tananger at de stort sett
har klart seg selv, og om det har oppstått
spørsmål om bruk av journalsystemet så
har kolleger på legekontoret som oftes
kunnet svare på dette. - Vi har heldigvis hatt
relativt lite bruk for supportavdelingen, og
det er jo helst slik vi vil det skal være, sier
en fornøyd Kristian Høines. - Vi opplever
også at det blir lyttet til de spørsmål og
forslag vi har, noe som gjør at vi opplever
at vi kan få bidra til å utvikle systemet til å
bli enda bedre.
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Infodoc takker for et hyggelig møte med Tananger
legesenter og håper å se deres blide åsyn på brukerkonferansen til Infobruk i februar 2014!

www.infodoc.no

2.

Skulle du ønske at du var
mer effektiv på jobb?
Gjør noe med det og meld deg på et eller flere av våre kurs
i Infodoc Plenario. Vi garanterer deg resultater!
Se www.infodoc.no kurs for info og påmelding.

Infodoc AS
Besøksadresse:
Postadresse:

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

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

