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Vi er i ferd med å avslutte et flott år i Infodoc-
historien. Vi har opplevd en eventyrlig vekst 
de siste årene og ser at vår strategi for 
produktutvikling og fokus på kundeservice 
har båret frukter. 

2014 går inn i rekken av år med god kundetilvekst. Det er gledelig 
å se at vi er representert over hele landet, og at interessen er 
stor både på fastlegekontor, hos spesialister, på legevakt og på 
helsestasjonene. 

Jeg var så heldig å få møte flere av dere under Primærmedisinsk 
uke i oktober. Det er alltid fint å få møtt kundene våre og få et 
nærere innblikk i hverdagen hos brukerne av journalsystemet. 
Vi er veldig takknemlige for alle erfaringer som dere vil dele med 
oss, som kan bidra til at vårt produkt, Infodoc Plenario, blir best 
mulig tilpasset dagens legekontor og helsestasjoner. I løpet av 
uken i Oslo fikk vi notert ønsker og innspill til videre utvikling 
av Infodoc Plenario som blir videreformidlet til produktsjef og 
produktråd. 

Når du leser dette er Infodoc Plenarios løsning for digital dialog 
under testing på pilotkontorer. Digital dialog er en kommende 
tjeneste på helsenorge.no som muliggjør sikker digital dialog 
mellom fastlege og pasient. Privatpersoner vil kunne logge seg 
inn på helsenorge.no for å bestille legetime, fornye resepter, og 
for å kontakte fastlege og fastlegekontoret ved behov. Pilotperio-
den skal etter planen være ferdig til mai 2015 og deretter vil en 
kontrollert utrulling skje over hele landet. Infodocs kunder vil 
bli godt ivaretatt av vår konsulentavdeling som i pilotperioden 
sørger for å tilegne seg all nødvendig kunnskap om løsningen.

En annen pilotering som nå er avsluttet er integrasjonen med 
Helserespons og Infodoc Plenario. Helserespons er et nettbasert 
system for enkelt å motta time- og reseptbestilling via app, SMS 
og internett. Løsningen har blant annet vært pilotert ved Stovner 
Legekontor, og du kan lese om deres erfaringer på side 10 og 11.

Før dere tar juleferie vil jeg oppfordre alle til å ta en titt på 
programmet for Infobruks kurs og årsmøte 6.-7.februar 2015 
på Radisson Blu Royal Hotel i Bergen. Brukerorganisasjonen 
Infobruk er en viktig stemme når strategien for Infodoc Plenario 
legges. Jeg håper å se flest mulig av våre brukere i Bergen i februar!

God jul og godt nytt år!

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as
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Da Microsoft varslet desupportering av sine gamle Windows-
versjoner Windows XP og Windows Server 2003, visste hele 
IT-Norge at her kom et fremtidig sikkerhetsproblem, da det 
er vanskelig å få alle til å oppdatere. Dette er løst i Infodoc. 
Alle våre kunder har nå fått Infodoc Plenario 2.20 tilgjengelig, 
og den kan kun innstalleres på et trygt operativsystem. 

Denne høsten har bredding av helseforetakenes online 
rekvireringsløsninger fortsatt i stort tempo. I Helse Vest og 
Nord leveres Interaktor, og i Helse Sør-Øst og Midt leveres 
NCS sin løsning. En godt integrert Fürst Forum leveres 
fortsatt i hele landet. Vi gleder oss over å få være med på 
å gjøre det enklere og tryggere å rekvirere lab og røntgen. 

En tett og god integrasjon med Helserespons sin løsning for 
sending av SMS breddes også i disse dager. Denne gjør det 
enkelt å sende timekort fra timeboken når en time bestilles, 
samt å legge inn påminnelse slik at pasienter og brukere 
får en SMS når de skal inn til time. Innholdet i SMS’ene er 
basert på enkle maler, men kan også individuelt tilpasses 
på bestillingstidspunkt for å være sikker på at pasienten tar 
med urinprøver, kommer fastende eller lignende. Bruker 
du Helserespons i dag så er denne nye løsningen inkludert 
i standard Infodoc Plenario. Det eneste du må gjøre er å 
kontakte Helserespons for oppgradering av lokal løsning.

Nærmere jul kommer Infodoc Plenario 2.21 med innebygget 
interaksjonskontroll ved forskrivning av medikamenter. 
Da får en automatisk varsel i medikamentlisten om den 
inneholder medikamenter med interaksjoner, og en ser 
også enkelt om medikamentet en holder på å forskrive er 
problematisk sammen med de andre medikamentene i LIB. 
Versjon 2.21 inneholder også ny behandlerkravmelding. 

Dette er en teknisk oppdatering av meldingen fra NAV’s 
side, og medfører ingen endringer i grensesnittet for våre 
brukere. Men det kreves at alle har oppdatert til versjon 
2.21 før innsendelse av oppgjøret i januar 2015. Den nye 
meldingen inneholder noe NPR data, og referanser til 
tidligere henvisninger. Vi forventer derfor at NAV/HELFO 
vil frafalle krav om innsendelse av papir-henvisninger for 
spesialistene. En god nyhet som vil forenkle hverdagen på 
mange spesialistkontorer.

Fremover så jobber vi med ny sykmelding. Det blir samme 
basis-melding for hele sykmeldingsforløpet, med ulike maler 
som trekker ut informasjon. Det vil bli mulig å sende og 
motta dialogmeldinger direkte fra Infodoc Plenario til NAV, 
og slik forenkle hele behandlingsflyten og forhåpentligvis 
jobben for behandlere også. Vi gleder oss til å dele dette.

Husk at alle Infodoc Plenario-versjoner har oppdaterte 
hjelpefiler og brukerveiledninger som du får frem ved å 
trykke Windows-hjelpefiltasten F1. Du kan også søke opp 
Infodoc på Youtube og finne enda mer brukervennlige 
instruksjonsfilmer.

Mvh
Endre Dyrøy
Produktsjef
Infodoc AS

Den siste tiden har jeg brukt en god del tid sammen med legekon-
torenes hjelpepersonell. Jeg lar meg stadig imponere over det høye 
tempoet og de mange forskjellige arbeidsoppgavene som håndteres 
også utenfor legens kontor. Kundebehandling er naturlig nok høyt 
prioritert – enten det gjelder pasienter som kommer til kontoret, 
eller henvendelser som betjenes per telefon.  Man booker timer, 
mottar bestilling på reseptfornyelse, tar i mot betaling, kartlegger 
og gir råd til pasienter og håndterer laboratorieprøver. I tillegg er 
man gjerne superbruker og systemansvarlig for Infodoc - og de som 
dermed har ansvar for oppfølging av elektronisk kommunikasjon og 
informasjonsflyt som gjelder Infodoc.  Kort sagt har disse fantastiske, 
multitaskende menneskene et stort ansvar for at hverdagen går 
rundt på kontorene. Sikkert kjent for de fleste, men likevel verdt å 
nevne, synes nå jeg.  

Det er også her vi i Infodoc virkelig får testet om arbeidsflyten mellom 
lege og hjelpepersonell fungerer når vi lanserer nye funksjoner 
og programmoduler i Infodoc. For min del har det vært særdeles 
lærerikt å få hospitere litt ute hos dere og se hvordan hverdagen på 
forkontor og laboratorier arter seg.  Må også i dette nummeret av 
Infomag benytte anledningen til å takke for at jeg har fått lov til å 
bruke av tiden deres i en allerede travel hverdag. I tillegg takk for alle 
positive tilbakemeldinger vi har fått på årets nye versjoner. Særlig 
gjelder dette vår nye lab-modul. Og ikke minst setter vi pris på alle 
de innspill som kan gjøre oss enda bedre. Disse har jeg tatt med 
meg tilbake til produktsjefen som får ansvar for videre vurdering og 
eventuell implementering i fremtidige versjoner. Og selvfølgelig gjøres 
dette i samråd med våre brukeres representanter i Produktrådet.

God jul ønskes til alle – og særlig til de jeg har hilst på i løpet av året. 
Gleder meg til å møte så mange som mulig av dere igjen på Infobruks 
årsmøte i februar. 
 
Mari-Anne Frantzen
Kundeansvarlig  
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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 Infodocs salgsavdeling bestående av markedsansvarlig 
Marte Oppedal Berge, salgssjef Trude Toppe Johansen og salgsrådgiverne Mette 
Berget og Ine Finsrud.

Produktsjefens Hjørne
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Lærerike 
kundebesøk

Med trygghet og sikkerhet i bunn!

«På sitt besøk i Nittedal møtte Mari-Anne disse blide damene på Rotnes legesenter. De 
heter fra venstre; Stine Meldgaar Breiby, Lise Flatla og Kristin Koller.»
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Aktuelt

Infodoc var tilstede under Primærmedisinsk 
uke (PMU) i Oslo 20.-24.oktober. Konferan-
sen arrangeres av Allmennlegeforeningen, 
Norsk Forening for Allmennmedisin og 
Norsk Samfunnsmedisinsk Forening 
annenhvert år (partall) i uke 43. PMU 
er en ledende kurskongress for leger og 
medarbeidere i primærhelsetjenesten. 

Som vanlig foregikk konferansen på Radisson 
Blu Scandinavia Hotel, og Infodoc deltok 
med stand i pauseområdet. Her opplevde vi 
stor interesse blant de fremmøtte og fikk vist 
frem hva Infodoc Plenario har å tilby. Det er 
tydelig at det fortsatt er stor usikkerhet blant 
Winmed 2-brukere om hvilket valg de skal ta 
videre. Det er gledelig å se at mange ser på 
Infodoc som et godt alternativ.

Vi fikk også møtt mange av våre eksisterende 
kunder i løpet av dagene i Oslo. Det er fint å 
ha arenaer der vi kan møtes ansikt til ansikt, 
og hvor vi kan gi svar på spørsmål som har 
oppstått på legekontoret.

Primærmedisinsk uke bød på et tettpakket 
faglig program. Åpningsforelesningen ble 
holdt av professor og fastlege Steinar Hunskår, 
som til daglig benytter Infodoc Plenario på 
sitt kontor i Knarvik Allmennpraksis. 

Vel 600 leger og medarbeidere på legekontor 
hørte professor Steinar Hunskårs innspill til 
Primærmedisinsk uke under åpningen 20. 
oktober. Han pekte på at ny helsepolitikk vil 
kreve omstilling og en mer offensiv holdning 
hos fastlegene, dersom fastlegens rolle som 
inngangsport til helsetjenesten skal bevares. 
Videre snakket han om at samfunnets krav 
til samarbeid, dokumentasjon av kvalitet 
og pasientsikkerhet, tilgjengelighet og opp-
gaveglidning også vil bli gjort gjeldende for 
fastlegene i kommende år. Dette ser han ikke 
på som et norsk fenomen, men som en del 
av en internasjonal trend.

Et mer utfyllende referat av Hunskårs foreles-
ning kan leses på: http://legeforeningen.no/
Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin

sisTe NYTT

Primærmedisinsk uke 
20.-24.oktober

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

Tilbakestilling av garantikode 8 (frikort)
Garantikode 8 tilbakestilles normalt i januar måned. Rutinen oppdaterer 
samtlige personaliakort ved å fjerne garantikode 8 – frikort.

Slik gjør du:
Gå til systemvedlikehold A vedlikehold A journalvedlikehold 
Atilbakestille garantikode.

Ta gjerne kontakt for en 
uforpliktende prat, 
eller besøk vår hjemmeside 
www.bellcom.no

Kontakt hos Bellcom er 
daglig leder Gøran Karlsson
Tlf: 5594 4540 / 907 92892
E-post: gk@bellcom.no

Opplever dere hektiske dager på telefonen og 

pasienter som er lite fornøyde med å sitte og 

vente på svar? Da kan «Telefonsekretæren» fra 

Bell Communication være løsningen for dere.

Hjelp til timebooking?

Telefonsekretæren er et tilbud til alle helseforetak i hele Norge som har 
for liten kapasitet eller for dårlig tilgjengelighet på telefon, e-post og SMS. 
Selskapet er partner i Norsk Helsenett og spesialiserte telefonsekretærer 
besvarer kontorets telefoner på distanse med foretakets navn, og kan sette 
opp, endre og slette timer i henhold til bedriftens instruks. De kan også 
besvare vanlige spørsmål og sette over samtaler til akutthjelp eller andre 
ansatte etter avtale. Pasientene vil derfor ikke oppdage at vedkommende 
som svarer telefonen ikke er fast ansatt på legekontoret eller helsestasjonen.

Infodocs konsulentsjef, Rikard Mauritzon, kunne svare på spørsmål om bruk av Infodoc Plenario.. Også produktsjef Endre Dyrøy deltok som representant for 
Infodoc under Primærmedisinsk uke.

Professor og fastlege Steinar Hunskår holdt åpningsforeles-
ningen under Primærmedisinsk uke i år.
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inFOBRuks HJØRNE

MEDLEMMER 
i PROdukTRÅdeT
Leder i infobruk er fast medlem +
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Marianne Vestheim Kversøy  
Helsesekretær Bergen  

Kari Grindheim, 
helsesøster Fjell kommune

Knud Erik Alsbirk
Øyelege Sotra

Odd Lauvskard  
Allmennlege Bergen

Sveinung Gangstø 
Allmennlege Os

Paul Juul-Hansen, 
Rasta legesenter

Susanne Prøsch 
Fastlege i Sandefjord

Regin Hjertholm
Eidsvåg legekontor

Finn Skogstad 
Stovner legesenter As

Hvorfor Infobruk

De siste årene er det blitt mange nye Infodocbrukere. Ikke alle kjenner til 
Infobruk og hva vi står for. Infobruk er en uavhengig brukerorganisasjon for 
alle som benytter Infodoc programvare. Vi har et styre med 5 medlemmer og 
2 varamedlemmer som velges på Infobruks generalforsamling. Blant annet 
har vi tre medlemmer i Infodocs produktråd, og har gjennom produktrådet 
nær og konstruktiv dialog med Infodoc. Gjennom dette arbeidet ser vi at 
vi har en reell innflytelse på den videre utvikling av vårt journalsystem.

I skrivende stund legges siste hånd på arbeidet med våre nye hjemmesider. 
Vårt håp er at hjemmesidene skal bidra til utveksling av erfaringer og tips 
mellom oss brukere, samt være en kanal for innspill og ønsker fra oss som 
brukere til Infodoc som leverandør. 

En svært god funksjon i Infodoc Plenario er muligheten for selv å lage 
snarveier og maler, en funksjon alt for få benytter seg av. På våre hjem-
mesider vil vi legge til rette for utveksling av gode snarveier og maler som 
kreative brukere har laget og er villige til å dele med andre. Her vil jeg komme 
med en oppfordring: har du laget en snarvei eller mal som du er fornøyd 
med, ta da kontakt med oss i Infobruk slik at flere kan få glede av den!

På våre hjemmesider kommer også et diskusjonsforum som vi håper vil bli 
flittig brukt. Her ønsker vi at terskelen skal være lav for å delta. Har du et 
spørsmål eller et tips du vil dele med andre, er det bare å komme med det. 

Hvert år i februar arrangeres Infobruks kurs og årsmøte. Neste års arran-
gement vil finne sted 6. og 7. februar på Radisson Blu Royal Hotel i Bergen. 
Dette er en god anledning til å treffe andre Infodocbrukere og ikke minst 
en mulighet til å treffe ansatte i Infodoc. Fredagen kan du få med deg en 
del av det som skjer innen eHelse for tiden. Lørdagen er Infodocs dag der 
du både får presentert hva vi kan vente oss av nye funksjoner i Plenario og 
gode tips til mer effektiv bruk av programmet. Tradisjonen tro vil Infodoc 
også bidra med sine populære «gratiskurs».

I disse dager jobbes det med å få klart programmet til Infobruk 2015, dette 
blir publisert på våre hjemmesider. I begynnelsen av desember blir det 
sendt ut skriftlig invitasjon til alle Infodockunder. Det følger da også med 
en faktura på medlemsavgift for 2015. Det er selvsagt frivillig om man vil 
være medlem, men vi håper at mange av dere ser nytten av å ha en aktiv 
brukerorganisasjon. Uten inntekter er det ikke mulig å drive arbeidet videre. 
Dersom du ikke ønsker å være medlem, er det bare å la være å betale, du 
trenger ikke gi beskjed om dette.

Jeg håper at mange av dere klikker seg inn på www.infobruk.no, og jeg 
håper også at mange finner veien til Bergen 6. og 7. februar neste år for 
delta på Infobruk 2015. 

Til slutt vil jeg ønske dere alle en god jul og et godt nytt år!

Med hilsen
Sveinung Gangstø, leder Infobruk

Infobruks kurs og årsmøte 
6.–7. februar 2015
Radisson Blu Royal Hotel, i Bergen

Infodoc arrangerer gratis kurs torsdag ettermiddag, og fredag og lørdag parallelt med øvrig program. 
Registrering til kursene gjøres samtidig med påmelding til årsmøtet. 

Fredag 6. februar 2015

10.00 - 10.30      eHelse i Norge
10.30 - 11.00      EPJ-løftet – hva skjer
11.00 - 11.15      Paneldebatt
11.15 - 11.30      Utstillerne presenterer seg
11.30 - 12.00      Pause - Samhandling med utstillere
12.00 - 12.30      Meldingsovervåking
12.30 - 13.00      Norsk helsenett – nye muligheter
13.00 - 14.00      Lunsj - Samhandling med utstillere
14.00 - 14.30      IHR - Interaktiv henvisning og rekvirering med beslutningsstøtte
14.30 - 14.50      SKIL – Praktisk kvalitetsarbeid på legekontorene
14.50 - 15.20      Pause - Samhandling med utstillere
15.20 - 15.45      Helseopplysninger på tvers av Personvern – ny pasientjournallov
15.45 – 16.10     Nasjonale arketyper – hva er det?

Fredagen avsluttes med festmiddag på hotellet med underholdning.

Lørdag 7.februar 2015

Lørdag er Infodocs dag. Da vil man få innblikk i hva som kommer i 2015, og man vil få anledning til å 
stille spørsmål til Infodocs produktsjef. Aktuelle tema vil blant annet være ny sykmelding, digital dialog 
og e-resept interaksjonsvarsel.

For helsestasjonsansatte vil det skreddersys eget program med fokus på effektiv bruk av journalsystemet.

I hovedprogrammet vil også store deler av lørdagen tilrettelegges for opplæring i effektiv bruk av Infodoc 
Plenario. Her vil både Infodocs ansatte og superbrukere av Infodoc Plenario bidra med sin kunnskap.

Arrangementet er åpent for alle.

Invitasjon sendes ut i løpet av desember, med ferdig avklart program. Dersom du ønsker å delta på 
gratis-kursene som er satt opp, så må du være tidlig ute med påmelding da disse fylles opp raskt.

Programmet er foreløpig og endringer kan forekomme.

Aktuelt
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Tipswww.infodoc.no/support

1. Opprette priskoder «flu» og «vaks» i 
økonomimodulen, priser her er bare et 
eksempel:

Lage snarvei for 
vaksinering

2. Lage et fullstendig 
notat, med regnings-
kort og vaksinen 
registrert, høyreklikk 
i notatet og velg «Lag 
snarvei av notat-
innhold», sett det 
navnet dere ønsker på 
snarveien.

3. Neste gang, trykk «snarveier» eller F9, og velg snarveien. Den vil da legge inn 
vaksinen med  riktig batchnummer og status «sendes», samt notatinnhold, 
diagnosekode og regningskort. 

4. NB: Ved bytte av batchnummer, rediger vaksinen og «lag snarvei av notatinnhold» 
på nytt. Velg samme navn på snarveien, da vil den gamle bli overskrevet.

5. Hvis batchnummer settes i Vaksineregisteret (Systemvedlikehold), vil denne ikke 
oppdateres i snarveien. Snarvei må lages på nytt som i pkt 4.

Hvis man har glemt en takst 
så er det enkelt å legge den 
til på HELFO-faktura 
i ettertid. Velg fra menylinje: 
Verktøy -> Retting av 
HELFO-faktura…

Legge til takst på  HELFO-faktura

Finn og velg faktura i listen.

Legg til manglende takst(er) og trykk på Lagre retting av HELFO-faktura 
(knapp oppe til venstre)

Unngå dobbelt-
forskrivning til 
multidosepasienter! 
 
For multidosepasienter gjelder: Signert 
ordinasjonskort eller signert LIB-
utskrift med påtegnelsen «Gjelder som 
ordinasjonskort» er en gyldig resept 
med 1 års gyldighet. Inntil multido-
sefunksjonalitet er på plass i e-resept 
skal det derfor ikke forskrives e-resepter 
på legemidler som er forskrevet på 
ordinasjonskortet. Merk at dette også 
gjelder for behovsmedisiner forskrevet 
på ordinasjonskortet! 

Inntil multidosefunksjonalitet er på 
plass i e-resept må forskrivningene for 
multidosepasienter fortsatt gjøres på 
ordinasjonskort. Det skal ikke sendes 
e-resept på multidose-preparater 
ved siden av ordinasjonskortet! Hvis 
forskriver sender e-resept på multidose-
preparater, vil legemiddelet også kunne 
hentes ut på et annet apotek. Det kan 
få uheldige konsekvenser for pasienten 
(dobbeltmedisinering). Legen trenger 
ikke bruke egen blankett for multido-
sepasienters A-resepter.

For å holde LIB oppdatert med mul-
tidose medikamentene anbefaler vi 
å registrere medikamentene, uten å 
forskrive dem.
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 HELSERESPONS

•	 HR	har	utviklet	app	både	for	iOS	og	
 Android som sikrer kvaliteten på 
 innkommende SMSer. 
•	 Meldinger	kan	også	sendes	fra	
 legekontorets nettside.
•	 HR	har	utviklet	en	hjemmeside-
 generator som dekker de fleste 
 legekontors behov for hjemmeside.
•	 SMSer	sendt	fra	legekontoret	
 koster kr 1,- (inkl MVA) og er gratis 
 for pasienten.
•	 Innkommende	SMSer	med	
 timebestillinger koster pasienten 
 kr 6,- pr melding (oftest tilsammen 
 kr 12 for kvittering + svar) 
 og ikke noe for legesenteret.

Fa
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Ny hverdag på Stovner Legesenter 
med Helserespons integrert 
i journalsystemet

– Vi har også god nytte av å kunne sende time-
påminnelser til pasientene. Hos oss varsler vi  
kl 12, to dager før timen. Dette har medført sterk 
reduksjon på antallet timer som ikke blir benyttet, 
sier Skogstad. 
– I dag klarer vi her på legesenteret ikke å forestille 
oss hvordan hverdagen ville vært uten denne 
funksjonaliteten. Vi er blitt fullstendig avhengig av 
den fleksibiliteten den gir oss. Pasientene setter stor 
pris på å kunne sende oss en SMS ved time- eller 
reseptbestilling, istedenfor å sitte i telefonkø. For oss 
på legekontoret er alt mer strømlinjeformet da det 
er svært enkelt for de ansatte å legge innkommende 
forespørsler til fastlegen, og reseptbestillinger på 
riktig pasient. 

Brukt sammen med Fraværsassistenten i Plenario  
gjør dette også at de ansatte som behandler 
innkommende SMSer ikke trenger å sjekke hvem 
som er fastlegen. Dessuten har vi full oversikt 
over meldingstrafikken da både inngående og 
utgående SMSer blir logget i egen seksjon under  
Korrespondanse. Vi er helt frelst, vi, sier en godt 
fornøyd Finn Skogstad.

Fastlege Finn Skogstad,
Stovner Legesenter. 

Etter flere måneders testing er endelig integra-
sjonen mellom Infodoc Plenario og Helserespons 
klar til bruk. Helserespons er et nettbasert system 
for enkelt å motta time- og reseptbestilling via 
app, SMS og Internett. 

Stovner Legesenter har vært tålmodig pilot for 
utviklingen av integrasjonen med journalsystemet, 
og kan nå høste frukter av den jobben de har gjort. 

Vi har hatt utbytte av tjenesten underveis i pilot-
perioden, og er i dag godt fornøyde med resultatet.
– Lengden på pilotfasen har mange forklaringer, 
men en viktig grunn er de krav kommunikasjonen 
har satt til Norsk Helsenett, forteller fastlege Finn 
Skogstad ved Stovner legesenter, som også er valgt 
inn i Infodocs produktråd av Infobruks medlemmer.

Stovner legesenter er et av fire legesentre i Stovner 
bydel, nord i Oslo. Bydelen har ca 32 000 innbyggere, 
og dagene på legekontoret er travle. Muligheten til 
å effektivisere time- og reseptbestilling har derfor 
vært etterlengtet. 
– Allerede i 2006 startet vi opp med Helsere-
spons, men den gang var det ikke integrert med 
journal-systemet, forteller Skogstad. På den tiden lå  
inngående meldingsvolum på ca 300 SMSer per 
måned. 

I dag, med full integrasjon av Helserespons, får vi 
ca 2800 SMSer inn i måneden, forteller en engasjert 
fastlege. 

Stovner legesenters pasienter benytter muligheten 
til å bestille timer og resepter, samt til andre fore-
spørsler som de måtte ha til legesenteret. 
– Vi har nå en status der Helserespons er godt 
integrert og fungerer svært bra i vår daglige drift, 
bekrefter Skogstad.

Finn Skogstad fremhever fordelen 
ved at Helse-respons er tett integrert 
med timeboken. 
– Det er svært enkelt å booke timer 
og gi svar tilbake, og i tillegg blir all 
aktivitet logget i timeboka, 
forklarer han. 

Frogner Helsesenter er helt ny kunde av Infodoc og fikk installert Infodoc 
Plenario i oktober i år. Etter noen uker hvor det var mye å sette seg inn i 
begynner de nå å komme inn i sine nye rutiner.  

Fastlege Eivind Kamøy sier at han er fornøyd med valget av Infodoc Plenario 
som journalsystem. – Man må regne med at det er en stor operasjon å 
skifte journalsystem, sier Kamøy. Nå når legekontoret begynner å komme 
ovenpå igjen, og kan evaluere fordeler og bakdeler med skifte av journal-
system, fremhever også Eivind Kamøy integrasjonen med Helserespons.  
– Helserespons er viktig for vår effektivitet i arbeidet, avslutter Kamøy.

Frogner Helsesenter 
har valgt Infodoc

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

Fastlege Eivind Kamøy ved Frogner helsesenter fremhever integrasjonen med 
Helserespons som positivt ved valget av journalsystem.
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KURSPLAN 
1. halvår 2015

Kursnavn Sted Dato/kl.slett Kursinnhold Pris

EDI Bergen mandag 2.3.2015 Stikkord: begrepsforståelse, meldingstyper,  3500
Elektronisk   kl. 09-12:30 oppsett av EDI-partnere, avvikshåndtering per person
meldingsutveksling,   
for Meldingsansvarlig

EDI Oslo fredag 8.5.2015 Stikkord: begrepsforståelse, meldingstyper,  3500
Elektronisk   kl. 10-13:30 oppsett av EDI-partnere, avvikshåndtering per person
meldingsutveksling,
for Meldingsansvarlig

Sertifiseringskurs Oslo fredag 13.3.2015 Stikkord: grunnleggende intensiv innføring i 5000
Plenario journalverktøy,   Kl. 10-17 Plenario journal, timebok og økonomi. per person
for nye brukere

Sertifiseringskurs Bergen fredag 24.4.2015 Stikkord: grunnleggende intensiv innføring i 5000
Plenario journalverktøy,   Kl. 09-16 Plenario journal, timebok og økonomi. per person
for nye brukere

Kombinasjonskurs –  Stavanger fredag 10.4.2015 Stikkord: Gjennomgang av Systemvedlikehold,  5000
EDI og  (NY) Kl. 10-16 konfigurering av Timebok, gjennomgang av per person
Systemvedlikehold   Rapportmuligheter.
for System- og   Meldingsutveksling med Plenario (EDI)
Meldingsansvarlig

Kombinasjonskurs –  Oslo mandag 13.4.2015 Stikkord: Gjennomgang av Systemvedlikehold,  5000
EDI og   Kl. 10-16 konfigurering av Timebok, gjennomgang av per person
Systemvedlikehold   Rapportmuligheter.
for System- og    Meldingsutveksling med Plenario (EDI)
Meldingsansvarlig

Kombinasjonskurs –  Bergen mandag 23.3.2015 Stikkord: Gjennomgang av Systemvedlikehold,  5000
EDI og   Kl. 09-15 konfigurering av Timebok, gjennomgang av per person
Systemvedlikehold   Rapportmuligheter.
for System- og    Meldingsutveksling med Plenario (EDI)
Meldingsansvarlig

Systemvedlikehold Bergen mandag 11.5.2015 Stikkord: Sikre effektiv bruk av Plenario inkludert 3500
for Systemansvarlig  Kl. 09-12:30 oppsett av snarveier, tilpasning egne maler/ per person
   dokumenter og øvrige konfigureringsmuligheter

Systemvedlikehold Oslo fredag 22.5.2015 Stikkord: Sikre effektiv bruk av Plenario inkludert  3500
for Systemansvarlig  Kl. 10-13:30 oppsett av snarveier, tilpasning egne maler/ per person
   dokumenter og øvrige konfigureringsmuligheter

Bli mer effektiv i hverdagen med et kurs hos Infodoc. Påmelding på www.infodoc.no/kurs


