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Med høsten for døren nærmer vi oss spennende tider med prosjektet Digital Dialog
som alle vil stifte bekjentskap med etter
hvert.
Digital Dialog er, som flere her i Infomag har nevnt, en
essensiell del av Helsportalen.no. Etter at BankID ble løftet
til sikkerthetsnivå 4 er mer eller mindre hele Norges voksne
befolkning potensielle brukere. Infodoc var inne på prosjektet
allerede i arkitekturfasen tidlig i 2013, sammen med Helsedirektoratet, og har hele tiden prioritert dette høyt. Med
pilotoppstart i desember i år og tentativt ferdig pilotert til mai
neste år, så vil en kontrollert utrulling skje, mye etter samme
prinsipp som under eResept. Dette vil skje region for region
i starten. Vi kommer til å styre utrullingen slik at vi kan bistå
de som ønsker det med konsulenter. Vi ser at Digital Dialog
vil kreve en del endringer, blant annet i organiseringen av
et legekontor. Konsulentavdelingen vil stå for piloteringen
av løsningen og således høste solid kompetanse på bruk,
fallgruver og hvordan hente ut ønsket effekt.
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Det er en kjensgjerning at en del er skeptiske til prosjektet
og lurer litt på hva som skjuler seg i Pandoras eske. Noen har
nevnt at man frykter «spam» i en eDialog mellom pasient og
lege. Personlig deler jeg delvis dette synet, men tror likevel at
det er mulig å hente ut store effektivitetsgevinster samt gjøre
legekontoret mer tilgjengelig for pasientene. Vi vil som under
eResept sørge for at dette skal bli et positivt og effektivt tilskudd
i hverdagen for alle.
Når dere leser Produktsjefens hjørne ser dere at det skjer
mye rundt produktet om dagen og mer skal det bli fremover.
Signalene fra Legeforeningen og Helsedirektoratet er at det
vil bli øremerkede midler til en del prosjekter fremover,
anslagsvis 8,5 millioner (for hele markedet) i første periode.
Som leverandør er vi opptatt av forutsigbarhet i forhold til
eventuelle bestillinger fra Helsedirektoratet og Legeforeningen,
for å ha kapasitet til rådighet når det trengs. Vi har allerede en
ekstraordinær satsning på produkt gående også i årene som
kommer. Prosjektene fra Legeforeningen og Helsedirektoratet
vil styrke satsningen ytterligere da vi ønsker å implementere
disse også.
Ha en fin høst!

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as

On the
road again
Ettersommeren har vært flittig brukt til å besøke eksisterende kunder
rundt omkring. Ryfylke, Sunnhordland, Hardanger, Aust- og VestAgder og deler av Telemark har blant annet stått på reiseruten. Med
den store tilgangen av nye kunder som har valgt å ta i bruk Infodoc
Plenario, har jeg så langt prioritert å besøke de vi ikke kjenner så
godt fra før.
Det er stadig like lærerikt å se og høre hvordan våre løsninger er blitt
implementert hos relativt nye kunder, og ikke minst er det hyggelig å
møtes ansikt til ansikt. Opplever å bli godt mottatt hos godt forberedte
kontaktpersoner som gir oss konstruktive tilbakemeldinger både når
det gjelder produkt, tjenester og organisasjon.
Tiden før- og etter Infodoc Plenario
Noen forteller at de ikke lenger kan huske hvordan de jobbet med de
gamle systemene og er godt fornøyd med det meste. Andre tilkjennegir
ønske om funksjoner og rutiner til Infodoc Plenario basert på hva
de savner i forhold til løsninger de hadde tidligere. Vi forsøker å
samle og strukturere disse tilbakemeldingene. Og dersom det hyppig
fremkommer samme ønske fra flere, er det stor sannsynlighet for at
vi gjør noe med det. Det er dette som bringer oss fremover .
I den sammenheng benytter jeg anledningen til å takke for alle de
hyggelige tilbakemeldingene vi har fått på de nye laboratorierutinene
som kom med versjon 2.18. Det er ikke til å legge skjul på at de største
pådriverne for å få på plass nye labrutiner, har vært våre nyeste
kunder som i en årrekke har brukt andre systemer.
Kompetanseheving for ytterligere effektivisering
En annen repeterende tilbakemelding jeg får, er at man aner at Infodoc
Plenario inneholder enorme muligheter for ytterlige effektivisering
av hverdagen og at man gjerne ønsker litt mer rådgivning eller
opplæring. Dette hører jeg fra mange nye- , men også fra mer erfarne
Infodocere. Alle våre kunder har derfor i løpet av sommeren fått brev
fra en av våre konsulenter som er deres primære kunderådgiver og
som kan tilby slik personlig oppfølging. Dersom dere ikke allerede
er blitt kontaktet av deres kunderådgiver, er det bare å ringe eller å
sende en e-post for tilbud og nærmere avtale.
Ønsker alle en fin og effektiv høst med Infodoc Plenario.
Mari-Anne Frantzen
Kundeansvarlig
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Produktsjefens Hjørne
pilotering av integrasjon med Dips Interaktor avsluttet og
løsningen breddes i høyt tempo. Infodoc lab har virkelig
tatt et kjempesteg inn i fremtiden siste året! Internt jobber
vi med online henvisningsstøtte sammen med Dips, slik at
du som henvisende lege skal få tips og råd under henvisning.
Forskning i samarbeid mellom Infodoc, Helse vest, PKOer
og Dips har vist at dette øker både effektivitet og kvalitet for
alle involverte i pasientbehandlingen.
Nærmere jul kommer en ny oppdatering, Infodoc Plenario
2.21. Den viktigste nyheten der er innebygget interaksjonskontroll ved forskrivning av medikamenter. Nå kommer
varsel uten å gjøre noe aktivt for å sjekke.
Med prosjektet Digital Dialog løftes Helsenorge.no til neste
steg, og det åpnes for at pasienter og leger skal kunne kommunisere sikkert sammen via EPJ. Både administrative
henvendelser, e-konsultasjon og online timebooking blir
mulig. Infodoc Plenario har levert løsningen til test, og har
forhåpentligvis startet pilotering når denne teksten leses.
Vi fokuserer på et godt grensesnitt, og lar deg som EPJbruker bestemme i hvor stor grad du ønsker å åpne opp for
e-kommunikasjon med pasienten.
To andre store prosjekter krever mye fokus denne høsten.
E-resept multidose, med muligheter for strukturert dosering (
f.eks opptrappings- og nedtrappingsplaner ) og kommunikasjon med apotekens pakkelister kommer tidlig vår 2015. Ny
sykmelding med enklere kommunikasjon og muligheter for
elektronisk oppfølging mellom Nav/Helfo og behandler
kommer også. Det skjer mye denne høsten, og vi i Infodoc skal
sørge for at dere fortsatt har det enkleste og mest oppdaterte
journalsystemet i markedet.

Mvh
Endre Dyrøy
Produktsjef
Infodoc AS
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Nyheter

Våren/sommeren 2014 har vært en fantastisk og utfordrende
tid. Som første EPJ-leverandør, og sannsynligvis den eneste
som er klar til 1.10, har vi tatt i bruk ny labfane og nytt
nasjonalt kodeverk for laboratorietjenester. Vi har samlet
inn mengder av gamle synonymer (>100.000) og mappet
disse opp mot nye navn i norsk laboratoriekodeverk, slik at
vi skal ta vare på historikken til pasientene. Tusen takk for
alle gode tilbakemeldinger vi har fått på den nye labfanen,
og for alle gode innspill vi har mottatt som har blitt brukt,
og brukes til å forbedre den fortløpende.
Adresseregisteret-NHN er et sentralt register over kommunikasjonspartnere i Norsk Helsenett, tilsvarende Gule
Sider i den forhistoriske telefonkatalogen. Der er teknisk
informajson, slik at Infodoc Plenario automatisk kan hente
ned oppdatert kontaktinformasjon. I dag er dette i drift i
Helse Midt og Helse Sør-Øst. Helse Vest kommer høst 2014,
og Helse Nord kommer når de er klar. Vi ser helt klart at
Adresseregisteret-NHN gjør det mye enklere å kommunisere
elektronisk til det beste for behandlere og pasienter. I en
overgangsperiode har vi også sett at økt kommunikasjon
mellom stadig flere partnere har fått nye problemstillinger
frem i lyset. Vi har prøvd å løse alle utfordringer fortløpende,
og måtte helt opp i 2.18 UPD7 før vi følte at vi hadde kontroll.
Fremover denne høsten kommer flere nyheter. Først kommer versjon 2.20 av Infodoc Plenario, klargjort for nasjonal
bredding av kjernejournal og med ny dialog for aktivt notat
( ctrl-k for dato er tilbake). Versjonen krever .NET 4.5 og kan
ikke installeres på Windows xp eller Windows 2003 server. Vi
går fremover og støtter ikke gamle Windows-versjoner som
Microsoft har desupportert og varslet som utrygge.
Vi har gjennomført pilotering av tettere integrasjon med
Helserespons, slik at det blir mulig å sende sms fra journal, få
sms direkte inn i journal, og å sende timekort og timepåminnelse via SMS. Støtte for integrasjonen er inkludert i versjon
2.20, men vi avventer litt noen feilrettinger i NHN-linjer før
vi går bredt ut og informerer om dette.
Jeg vil bare nevne at alle versjoner har oppdaterte hjelpefiler
og brukerveiledninger som du får frem ved å trykke Windowshjelpefiltasten F1.
Online rekvirering av lab mot helseforetak er i vinden
for tiden. I Helse Sør-Øst breddes Evry sin NCS løsning.
Den har kommet så langt at de første legekontorene nå
rekvirerer billeddiagnostikk. I Helse Vest og Nord er
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Infodoc bidrar med sine
erfaringer på HelsIT
Tirsdag 14. oktober går årets HelsIT-konferanse av stabelen
som samler brukere, ledere og forvaltere av IKT-systemer i
helsesektoren. I prosjektets vedtekter står det at HelsIT skal
være en møteplass for deling av kunnskap og erfaringer om
bruk av IKT-systemer i helsesektoren, på en måte som tjener
overordnede samfunnsmål. Konferansen er organisert med en
ansvarlig styringsgruppe og en programkomité, og arrangeres en
gang i året i Trondheim. Programkomiteen består i år av professor Arild Faxvaag ved Norsk senter for elektronisk pasientjournal
(NSEP), NTNU, Professor Anders Grimsmo som representerer
Norsk Helsenett, seniorrådgiver Håkon Haaheim ved Norsk
pasientregister, Helsedirektoratet, professor Gunnar Klein ved
NSEP, NTNU og førsteamanuensis Øystein Nytrø ved NTNU.
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Konferansen tar mål av seg å spre lærdom fra tidligere gjennomførte IKT-prosjekter i helsesektoren, hvor involverte parter
forteller om sine erfaringer. Det blir også arrangert sesjoner
som omhandler IT-støttet samhandling og utfordringer og
fordeler ved innovasjon innen helse-IKT. Infodocs produktsjef,
Endre Dyrøy, vil holde et foredrag under temaet «Klinisk arbeid
med strukturert journal» hvor han forteller om våre erfaringer
med innføring av ny, norsk laboratoriestandard i primærhelsetjenesten. Infodoc-bruker og fastlege Regin Hjertholm

ved Eidsvåg legekontor, vil fortelle om sine erfaringer som
deltaker i prosjektet for dialogmelding mellom fastlegekontor
og sykehus under sesjonen «IT-støttet samhandling». Formålet
med dialogmeldingen er at den skal kunne erstatte brev og
telefoner mellom sykehusleger og fastleger utenom epikrise
og henvisning.
Dag to av konferansen tar for seg beredskap og sikkerhet i
helsesektorens nettverk og systemer.
Målgruppen for konferansen er alle i sektoren med interesse for
helseinformatikk, enten som brukere, ledere eller forvaltere av
de lagrede opplysningene. Påmelding og nærmere informasjon
finnes på www.ntnu.no/helsit.
Senere på dagen vil Regin Hjertholm fortelle om sine erfaringer
med utarbeidelse av IHR-henvisning med beslutningsstøtte.

Status NHN-omlegginger
Vi arbeider kontinuerlig med omlegginger av våre kundeanlegg til å
bruke NHN-Adresseregister (Osean). Til nå har vi allerede «lagt om»
mesteparten av alle våre installasjoner i Helse Sør-Øst til å bruke
NHN-Adresseregister, og vi er helt ferdig med omlegging i Helse
Midt-regionen. Nå (per 12.09.2014) har vi også fått godkjenning
til å starte omlegginger i HelseVest, og dette arbeidet vil pågå
utover høsten.

seregister må «bygges opp» på ny. Dere vil alle få beskjed om når
omleggingen planlegges utført hos dere, informasjon om hva som
må gjøres i etterkant og veiledning til bruk av nytt adresseregister.
Vi regner med å hjelpe alle våre kunder i region Sør-Øst og Vest
over til bruk av NHN-adresseregister i løpet av høsten. Når Helse
Nord melder fra at de er klar (ukjent tidsperspektiv p.t), så er vi
klar for å starte omleggingsarbeidet også i nord.

En «omlegging til NHN» utføres av Infodoc-konsulent i samarbeid
med det HF som dere primært benytter dere av (mottar meldinger
fra, og ev. sender til), og skal normalt ikke forstyrre driften hos
dere. Etter omlegging må noe arbeid påregnes, fordi lokalt adres-

Aktuelt

SISTE NYTT

Møt oss på PMU og høstmøtet
i Norsk oftamologisk forening
I høst prioriterer vi å delta med utstilling under Primærmedisinsk uke 20.-24.oktober og ved høstmøtet i
Norsk oftamologisk forening 17.-18.oktober. Infodocs
ansatte vil være tilstede alle dager og være tilgjengelige for
spørsmål. Vi ser frem til å møte våre eksisterende kunder,
og til å knytte nye kontakter. Vi opplever stor pågang fra
gruppen av øyeleger, og har etter hvert opparbeidet oss
god dekning over hele landet. Innenfor allmennlegetjenesten opplever vi fortsatt en strøm av tilkommere av
Winmed-brukere, og vi stiller derfor mannsterke hver
dag under PMU.
Vi ser frem til å møte dere!
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Nyansatte
Ruth G. Solsvik
Ruth startet opp på Infodocs supportavdeling i juni i år. Hun er opprinnelig sykepleier, med utdannelse fra
Queensland University of Technology
i Brisbane, Australia. Før den tid studerte hun idrett og psykologi hjemme
i Norge. Ruth har siden 2006 jobbet i
hjemmesykepleien i Bergen kommune.
Etterhvert ble hun klar for nye utfordringer og fant dette hos
Infodoc. Ruth sier at hun trives godt i sin nye stilling som
supportkonsulent, og merker at bakgrunnen hennes gjør at
hun lettere kan relatere seg til kundenes ulike og krevende
arbeidssituasjoner. «Det føles godt å kunne være til hjelp!»
Vi er glade for å ha fått Ruth med på laget.

Thomas Kristoffersen
Thomas begynte som konsulent i
Infodoc i august. Han er nyutdannet
dataelektroniker med fagbrev og har
alltid hatt en stor interesse for data og
teknologi. Tidligere har han jobbet i
artistmanagement og produksjonsselskap for scene, hvor han i tillegg til å
være prosjektoordinator og bookingansvarlig for blant andre YLVIS og RaskeMenn, fikk IT-ansvar
for bedriften. Thomas sier at han trives godt med spennende
oppgaver og gode kolleger på konsulentavdelingen. Vi ønsker
Thomas hjertelig velkommen!
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Sjekk din maskin!
Plenario oppdatering 2.20 er på vei og denne oppdateringen krever at «Microsoft .Net 4.5» er installert på
maskinen, og at Windowsversjon ikke er for gammel.
Aktiver snarveien «Maskinsjekk» i Plenario for å enkelt kontrollere at din maskin oppfyller kravene:
1. Åpne systemvedlikehold og velg Verktøy/Administrere skjema, snarveier og maler
2. Velg fanen Snarveier og skriv «maskin» i søkefeltet
3. Hake for «Maskinsjekk» og trykk på knappen Lagre endringer (lengst nede til høyre i bildet)
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Nå er snarveien tilgjengelig for alle i snarveimenyen (F9).
Bruk snarveien «Maskinsjekk»; gjør dette på egen PC og på Server (hovedmaskinen)
1. Åpne valgfri journal og trykk F9 (eller klikk på lenk Snarveier)
2. Skriv «hjelp» i søkefeltet på toppen og dobbeltklikk på «Maskinsjekk»
Hvis alt er i orden får du beskjed om det. Hvis du får annen beskjed, følg anvisning i meldingen.

Spre denne informasjonen til alle kolleger på kontoret, slik at alle kan sjekke
at egen maskin er forberedt til kommende Plenario oppdatering.

I mange år har vi følt en manglende vilje og forståelse fra det offentlige når
det gjelder kvalitetssikring og videreutvikling av våre EPJer. Det var derfor
gledelig at partene ved årets normaltarifforhandlinger ble enige om å sette
av 17 millioner til IKT-utvikling på legekontorene. Halvparten av denne
summen ble avsatt til fordeling over Normaltariffens takster, mens den
andre halvdelen skal gå til øremerkede prosjekter. En partssammensatt
gruppe med 3 representanter fra Legeforeningen og 3 representanter fra
Helsedirektoratet har fått ansvar for å følge opp og iverksette prosjektene.
De prioriterte prosjektene for inneværende avtaleperiode er Digital Dialog
med innbyggerne, forprosjekt for elektronisk overføring av fastlegejournal,
standardisert synonymordliste for laboratorieparametre, brukervennlig
varsel om manglende applikasjonskvittering, alternative driftsløsninger,
legemiddelgjennomgang og rapportering.
Denne listen inneholder flere store og viktige prosjekt. Jeg synes det er
smått utrolig at vi i dag fortsatt må skrive ut en pasientjournal på papir,
for at denne papirkopien i neste omgang skal skannes inn i en annen
leges EPJ. Her er det virkelig på høy tid å få på plass elektronisk utveksling.
Noen av prosjektene på listen er allerede godt i gang. For eksempel har
Infodoc som første EPJ allerede fått på plass synonymordlisten for lab, og
Digital Dialog skal etter planen i pilot i desember.
Jeg undrer meg litt på hvor mye av de avsatte midlene som til slutt vil
havne hos våre EPJ-leverandører, dette vil jo vise seg etter hvert. Skal
leverandørene kunne satse på økt programmeringskapasitet, er de også
avhengige av forutsigbarhet. Da må årets avsetning følges opp i neste års
forhandlinger.
Vi får inderlig håpe at årets avsetning til IKT-utvikling hos fastleger og
avtalespesialister bare er begynnelsen på en økt satsning på dette forsømte
området.

Med hilsen
Sveinung Gangstø, leder Infobruk

INFOBRUKS STYRE

Positive signaler

Sveinung Gangstø
Allmennlege Os

Odd Lauvskard
Allmennlege Bergen

Marianne Vestheim Kversøy
Helsesekretær Bergen

Kari Grindheim,
helsesøster Fjell kommune

Knud Erik Alsbirk
Øyelege Sotra

Paul Juul-Hansen,
Rasta legesenter
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Susanne Prøsch
Fastlege i Sandefjord

MEDLEMMER
I PRODUKTRÅDET
Leder i infobruk er fast medlem +

Bli medlem du også!
Vi oppfordrer alle legekontor og helsestasjoner som benytter Infodoc
Plenario å melde seg inn i Infobruk, som er en uavhengig brukerorganisasjon for alle brukere av Infodoc Plenario. Infobruk har et konstruktivt
samarbeid med Infodoc om den videre utviklingen av programmet, og
begge parter ønsker å gjøre datahverdagen mer effektiv for den enkelte
bruker ved å utveksle tips og erfaringer. Fra Infobruk sin hjemmeside er
det for alle medlemmer mulig å dele eller laste opp skjema, snarveier og
maler. Det enkelte kontor tegner ett medlemskap i Infobruk som gjelder
for alle ansatte.
Mer informasjon om medlemskap i Infobruk finner du
på www.infobruk.no. Meld deg inn i dag!

Regin Hjertholm
Eidsvåg legekontor

Finn Skogstad
Stovner legesenter As
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Meldingssentralen:
Opprett ny journal
fra henvisning
Valget for å opprette ny journal fra en henvisning finner
du nå i manuell koblingslogg
Høyreklikk på den gule meldingen på venstre siden,
velg manuelt valgt av pasientjournal og til slutt opprett
ny journal.
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Meldingssentralen:
Behandle en
melding på nytt
Av og til kan det være nødvendig å behandle en melding
som ikke har gått inn i journalen på nytt. Dette hender
typisk om pasienten ikke har journal fra før i systemet
og at meldingen som kommer inn ikke er en henvisning.
Løsningen i stedet for å kopiere meldingsinnholdet fra
meldingsloggen er å behandle den på nytt etter at man
har opprettet journal på pasienten.
Dette kan man gjøre i aktivitetsloggen ved å dobbeltklikke
på meldingen.
Meldingen kommer nå inn i journalen.

I den nye dialogboksen vil man da kunne velge "behandle
på nytt"

Denne fremgangsmåten kan også brukes om en melding har feilet og
ikke kommet inn i journal til tross for at alle informasjon i den er korrekt.

www.infodoc.no/support

SUPPORT

Meldingssentral: Meldingslogg og feillogg
Vær obs på at dette bilde er i utgangspunktet tredelt.
Siste delen er den som viser årsaken til at en melding har
feilet.

1. Denne feilloggen viser ikke årsak til at meldingen har feilet

Om meldingssentralen ikke er satt i fullskjerm kan det hende
man går glipp av denne informasjonen.

2. Her er feilloggen satt i fullskjerm og viser det tredje feltet
med årsak til feilen.
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Slik finner du kundenummeret ditt
Ikke alle brukere kjenner til kundenummeret sitt utenat . Dette kan man
enkelt finne på hver arbeidsstasjon ved å klikke på Infodoc Plenario klient
ikonet.

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

Husk å melde dere på vårt nyhetsbrev!
Ved å melde deg på Infodoc nyhetsbrev vil du kontinuerlig motta, ikke bare nyheter om Plenario, men også
brukertips, og andre viktige meldinger. Meld deg på i dag, ved å sende e-post til support@infodoc.no, med
Nyhetsbrev i emnefeltet.

Tips
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Infodoc

Høster i Hardanger
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Infodocs kundeansvarlige hadde en nydelig tur til naturskjønne Hardanger i september.

Når bergensere reiser til Hardanger så er
det gjerne for å høste av denne regionens
rikholdige frukt-avlinger. Men da Infodocs
representant satte seg i bilen i 2013, var
det med et helt annet mål for øyet. Hun
skulle kapre legekontor.
5 nye kommuner til Infodoc
Infodoc har sterke røtter på Vestlandet. I
Hardanger har journalsystemet vårt vært i
bruk ved legekontor i Kvinnherad og i Odda,
men det har irritert oss litt at vi ikke har
hatt større innpass i regionen. Derfor var

det med stor glede at vi i 2013 fikk inkludert
de resterende kommunene i Hardanger i
Infodoc-familien.
Kommunesamarbeid
Etter at Hardangerbroen ble ferdigstilt august
2013 har det blitt enklere for kommunene
i Hardanger å samarbeide om offentlige
tjenester. Unni Solem er kommuneoverlege
for Ulvik, Granvin og Eidfjord, og disse kommunene samarbeider nå også om legevakttjenesten. Om natten er legevakten lokalisert
ved Voss sjukehus. Når publikum kontakter

legevakten, kan man altså treffe vaktlege fra
en nabokommune. – Pasientene reiser som
hovedregel til vaktlegen sitt kontor, men
dersom legen vurderer situasjonen slik at
det kan bli aktuelt å sende pasienten videre
til Voss sjukehus, kan legen velge å treffe
pasienten ved Granvin legekontor som ligger
sentralt plassert på vei til Voss, både for Ulvik
og Eidfjord sine pasienter, forklarer Unni
Solem.
Usikkerhet rundt e-kommunikasjon
Med et så tett samarbeid er det også en

INFODOC
KUNDEHISTORIER

Eidfjord legekontor ved Randi Riber og Torbjørn Bjotveit

Tov
forn
elek

Ulvik legekontor ved turnuslege Ragnhild, sykepleier Minna Øydvin og kommunelege Unni Solem.

fordel at de ulike kontorene benytter samme
journalsystem. Ved legekontoret i Eidfjord
forteller systemansvarlig Randi Riber at
overgangen til Infodoc Plenario ikke var helt
enkel. – Det var en stor overgang, men vi
fikk god hjelp fra Infodocs support-avdeling,
og er fornøyde med den støtten vi får derfra,
sier Randi Riber. Fastlege Torbjørn Bjotveit
påpeker at der er noe usikkerhet rundt hånd-

Varme smil møter oss i resepsjonen på Eidfjord legekontor.

tering av e-kommunikasjon, spesielt dersom
det oppstår avvik. – Og så er jeg sikker på at
vi kunne blitt mer effektive dersom vi hadde
tatt oss tid til å sette oss bedre inn i systemets
funksjoner, innrømmer Torbjørn Bjotveit.
Kommunelege Unni Solem konkluderer med
at kontorene generelt er godt fornøyde med
valget av Infodoc Plenario. – Skulle vi gjort
noe annerledes ville det vært å delta på et av

Infodocs EDI-kurs på et tidligere stadium etter
konverteringen, for å bli sikrere på håndtering
av elektroniske meldinger, avslutter Solem.
Vi takker for hyggelig møte i naturskjønne
Hardanger og ser frem til et fortsatt godt
samarbeid med denne regionen!

Besøk hos Solum legesenter

Fra venstre: Tone Stubseid Gaaserud, Casper
Holmberg og Marianne Selander

Infodocs kundeansvarlige hadde gleden av å
besøke en del av legekontorene i Skien på en
solfylt høstdag i september. Deriblant Solum
legesenter som har brukt Infodoc siden oktober
2013. Legesenteret har 6 leger og 4 hjelpepersonell, og er ledet av Toril Brox Kjeldby som er
daglig leder.

da vi skulle velge ny løsning.

Det var en positiv gjeng som tok i mot vår
representant som ønsket å høre litt om hvordan
hverdagen med Infodoc arter seg
-Hverdagen med Infodoc fungerer godt, sier lege
og dataansvarlig ved kontoret, Casper Holmberg.
-Vi synes vi har gjort et godt og riktig valg av både
program og leverandør. Det at Infodoc har lang
fartstid i bransjen, er norskeid og fremstår som
solid og pålitelig, var viktige parametere for oss

Infodocs representant kan kvittere tilbake at
dette er et kontor som synes å være opptatt av
gode rutiner, arbeidsflyt og at Infodoc skal være
et verktøy som optimaliserer dette. Gode og
konstruktive tilbakemeldinger fra Tone Stubseid
Gaaserud som er meldingsansvarlig og fra Marianne Selander på vegne av hjelpepersonellet,
understøtter dette.

Holmberg forteller også at de er innforstått med
at man ved skifte av system har mistet et par
gode funksjoner de hadde tidligere, men velger
i stedet å fokusere på de gode, nye rutinene de
har fått med Infodoc.
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KURSPLAN
2. halvår 2014
Bli mer effektiv i hverdagen med et kurs hos Infodoc. Påmelding på www.infodoc.no/kurs
Kursnavn

Dato/kl.slett

Kursinnhold

Pris

EDI
Oslo
Elektronisk 		
meldingsutveksling, 		
for Meldingsansvarlig

torsdag 4.9.2014
Kl. 10-13:30

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

3500
per person

EDI
Bergen
Elektronisk 		
meldingsutveksling,
for Meldingsansvarlig

mandag 15.9.2014
Kl. 09-12:30

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

3500
per person

Sertifiseringskurs
Oslo
Plenario journalverktøy, 		
for nye brukere

torsdag 18.9.2014
Kl. 10-17

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

5000
per person

Sertifiseringskurs
Bergen
Plenario journalverktøy, 		
for nye brukere

mandag 22.9.2014
Kl. 09-16

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

5000
per person

Kombinasjonskurs –
Bodø(NY) torsdag 2.10.2014
EDI og 		
Kl. 10-16
Systemvedlikehold			
for System- og			
Meldingsansvarlig

Stikkord: Gjennomgang av Systemvedlikehold,
konfigurering av Timebok, gjennomgang av
Rapportmuligheter.
Meldingsutveksling med Plenario (EDI)

5000
per person

Kombinasjonskurs –
Oslo
mandag 6.10.2014
EDI og 		
Kl. 10-16
Systemvedlikehold			
for System- og 			
Meldingsansvarlig

Stikkord: Gjennomgang av Systemvedlikehold,
konfigurering av Timebok, gjennomgang av
Rapportmuligheter.
Meldingsutveksling med Plenario (EDI)

5000
per person

Kombinasjonskurs –
Bergen
fredag 17.10.2014
EDI og 		
Kl. 09-15
Systemvedlikehold			
for System- og 			
Meldingsansvarlig

Stikkord: Gjennomgang av Systemvedlikehold,
konfigurering av Timebok, gjennomgang av
Rapportmuligheter.
Meldingsutveksling med Plenario (EDI)

5000
per person

Systemvedlikehold
Bergen
mandag 3.11.2014
for Systemansvarlig		
Kl. 09-12:30
			

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

3500
per person

Systemvedlikehold
Oslo
fredag 14.11.2014
for Systemansvarlig		
Kl. 10-13:30
			

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

3500
per person

Infodoc AS
Besøksadresse:
Postadresse:

Sted

Dalhaugene 2 - 5153 Bønes
Postboks 43, Bønes - 5849 Bergen

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

