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2013 ble nok et topp år for oss med en 
kundevekst på hele 75 nye kontorer – 10 
flere enn rekordåret 2012!

Vi ser at flere og flere velger Infodoc som leverandør. Veksten 
som startet i 2011 fortsetter med uforminsket styrke inn i 2014. 
Som det ble presentert på Infobruks årsmøte i februar jobber 
vi mot ytterligere et rekordår i 2014. Oppskriften på veksten er 
det beste produktet og den beste kundeservicen. Dette låter 
ganske banalt, noe det også er, men det er som kjent alltid et 
stykke vei mellom teori og praksis. 

Vi har klart å gjøre praksis av denne teorien som følge av 
kontinuerlige investeringer i produkt og kundeservice helt 
fra 2011. Gjennom driften og kapitalforhøyelsen i 2013 har vi 
kunnet gjøre to-sifrede millioninvesteringer i selskapet for å 
øke forspranget til konkurrentene og fortsatt være ledende. 
Det er en glede å ha solide eiere i ryggen som tror på selskapet, 
produktet og dere kunder, og som gir oss muligheten til å 
vokse. Vi vil nå ca. 31 millioner i omsetning i 2014 og levere 
et plussresultat på ca. 1,5 millioner, i tillegg til at vi har en 
bunnsolid egenkapital.

Den store veksten i antall brukere krever sitt av organisasjonen 
vår, og vi jobber derfor kontinuerlig for å ligge i forkant med 
bemanning i alle avdelinger. Vi teller nå 33 ansatte og har godt 
kvalifisert personell på alle felt.

Ingen av våre konkurrerende leverandører kan vise til å ha 
investert på samme nivåer i produkt og kundeservice. Det er 
da ekstra hyggelig at så mange av dere er fornøyde brukere og 
at enda flere strømmer til. Men vi trenger enda flere Infodoc-
brukere, og selv om vi har dyktige salgsrådgivere, så er det våre 
eksisterende kunder som fremdeles er våre beste selgere. Min 
oppfordring til alle dere er: 

 Er dere fornøyde – fortell det til alle andre
 Er dere misfornøyde – fortell det til oss 
 og vi vil ordne opp i saken

Det skjer mye med Infodoc Plenario i tiden fremover. Dere 
har hittil bare sett starten av forbedringer i journalsystemet, 
og store nyheter står på trappene. I kraft av at vi har styrket 
utviklingsavdelingen vil vi nå ha kapasitet til hyppigere 
justeringer og innovasjoner,  noe dere vil merke i form av 
spennende nyheter i tiden som kommer.

Ha en riktig fin vår og sommer!

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as
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Vi har brukt våren på å aktivere integrasjon mot adres-
seregisteret NHN (NHN-AR) i Helse Midt og Helse Sør-Øst. 
Adresseregisteret er et sentralt register over kommunika-
sjonspartnere i Norsk Helsenett, tilsvarende Gule Sider 
i den forhistoriske Telefonkatalogen. Der ligger HER-id, 
EDI-adresser, sertifikater, postadresser, telefonnummer, 
ansatte leger og sykehustjenester lagret. Denne informa-
sjonen lastes ned automatisk av Infodoc Plenario, slik at 
tilgjengelig informasjon er oppdatert til enhver tid. Det er 
journalsystemet som skal holde oversikt over tekniske ting, 
slik at dere som er brukere av systemet kan fokusere på 
pasienter. Helse Vest og Nord er snart klare, så vi forventer 
at vi kan aktivere der også i løpet av tidlig høst 2014.

Frem til nå har det ikke eksistert noen standard for 
hva prøvenavn skal hete når de sendes ut fra de ulike 
laboratoriene i Norge. Men høsten 2014 innføres Norsk 
Laboratoriekodeverk, og vi vil endelig få en felles standard. 
Infodoc ligger langt fremme og har innført dette allerede 
fra versjon 2.18 ( vår 2014). Mange av dere har kanskje tatt 
dette i bruk allerede. Siden laboratoriene ikke er helt klare 
enda, og for å forenkle overgangen for dere og ta vare på 
historikken til pasienten, har vi mappet gamle prøvenavn 
til koder i nytt laboratoriekodeverk. I den prosessen har vi 
spurt mange av dere om hjelp til å sende inn backup’er, 
slik at vi kunne få oversikt over alle labnavn i bruk i Norge, 
og for å få oversatt eller mappet en del gamle koder som vi 
ikke fant ut av på egenhånd. Tusen takk til alle våre brukere 
som har hjulpet oss med å få til dette!

 Jeg håper den nye labfanen med referanseverdier, god 
tabelloversikt, utvalgsfilter, datofilter, og elegant utskrift 
har blitt godt mottatt. Og har dere forbedringsforslag er 
vi alltid lyttende.

Fremover så jobber vi med siste finish på en tettere integra-
sjon med Helserespons, slik at det blir mulig å sendeSMS 
fra journal, og få SMS direkte inn i journal. Fra timeboken 
kan man også sende timekort og timepåminnelse via SMS. 
Denne kan vi begynne å bredde sommeren 2014. 

På Helseportalen.no kan alle innbyggere i Norge blant 
annet få oversikt over egne resepter og vaksiner,og utføre 
andre helsetjenester. Med prosjektet Digital Dialog løftes 
denne portalen til neste steg, og det åpnes i første omgang 
for at pasienter og leger kan kommunisere sikkert sammen 
via journalsystemet og Helseportalen. Både administrative 
henvendelser, e-konsultasjon og online timebooking blir 
mulig. Infodoc Plenario deltar i utviklingen, med modul for 
dette i Infodoc Plenario. Vi fokuserer på et godt grensesnitt, 
og lar deg som bruker av journalsystemet bestemme i hvor 
stor grad du ønsker å åpne opp for e-kommunikasjon 
med pasienten.

P.S. Husk å bruke F1 tasten for alltid oppdaterte hjelpefiler, 
og søk etter oss på YouTube. Der har vi lagt ut mer enn 
45 «hvordan gjør jeg»- og «best practise»-filmer som kan 
brukes til oppfrisking og internopplæring.

Mvh
Endre Dyrøy
Produktsjef
Infodoc AS
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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 HjørneHege Valdersnes Bergh
Hege er utdannet hjelpepleier og har jobbet som dette 
i mange år. Da Hege fant ut at hun ønsket å studere 
mer, var det mer eller mindre tilfeldig at hun endte opp 
med nettverksutdanning og Cisco-sertifiseringer. Men 
kombinasjonen IT-kyndig helsearbeider gjør at hun 
passer perfekt inn i Infodoc-familien. I Infodoc jobber 
Hege som konsulent, og hun sier at hun trives godt med 

arbeidsoppgavene. Det håper vi at hun vil fortsette med!

Mariann Schei 
Mariann er blant annet utdannet innen IT-og informa-
sjonssystemer fra Universitet i Agder og Queensland 
University of Technology i Brisbane, Australia. Hun har 
tidligere jobbet i telecom-bransjen, men har også erfaring 
fra Skandiabanken og Fylkeskommunen. Men Mariann 
har kompetanse innen flere områder enn IT.  De siste 

årene har hun jobbet mye med undervisning, blant annet som sangpedagog ved 
Den Nationale Scene. Nå ser hun frem til å kunne jobbe med kombinasjonen 
teknisk og undervisning som konsulent i Infodoc. Vi håper hun vil trives hos oss!

Arve Solheimslid
Arve startet sin yrkesfaglige karriere med å ta MCSE-
sertifisering (Microsoft Certified Systems Engineer) på 
Norsk Dataskole, før han ble ansatt som lærer der. Deretter 
jobbet Arve i flere år i Telenor og Netcom, før han ble 
ansatt som konsulent i Infodoc. Arve var ute etter nye 
utfordringer og det synes han at han har fått i Infodoc, 

og det som for ham er en helt ny bransje. Arve sier at det har vært gøy å lære 
mye nytt og at det, takket være tålmodige og hjelpsomme kollegaer, har  gått 
veldig bra hittil. Det er vi helt enig med ham i. 

Mette Berget
Mette er utdannet sykepleier og jobbet 3 år i akuttmottak 
og på AMK. Deretter startet hun en 14 år lang karri-
ere i legemiddelbransjen hvor hun har jobbet innen 
gastroenterologi, hjerte-kar og diabetes, samt lunge. 
Som salgsrådgiver i Infodoc drar Mette god nytte av sin 
erfaring fra legemiddelbransjen, og hun synes det er 

utfordrende og  gøy å få økt sin datakompetanse. Vi er veldig glade for å ha 
fått blide Mette med på vårt lag.

Nyansatte

Salgsavdelingen styrket
Etter flere år med økt vekst i antall kunder har Infodoc valgt å styrke salgs-
avdelingen med ytterligere en salgsrådgiver. Mette har med seg 14 års 
salgserfaring fra legemiddelbransjen, og er klar for innsats i et nytt marked. 
Mette har sammen med Ine ansvar for Oslo og Akershus, i tillegg til at hun 
skal ta for seg Østfold, Hedmark, Oppland og Møre og Romsdal. Ine er 
etterhvert godt kjent på legekontorene i Vestfold, Buskerud og Telemark, i 

tillegg til at hun besøker Nordland og Finnmark med jevne 
mellomrom. Trude farter opp og ned langs Vestkysten, 
fra Aust-Agder i sør til Sogn og Fjordane, samt Trøndelag 
og Troms. Dersom du har bekjente som ønsker å se hva 
Infodoc har å tilby, må du ikke nøle med å anbefale dem 
å kontakte disse blide jentene. Forsidebildet er av Infodocs salgsavdeling bestående av markedsansvarlig 

Marte Oppedal Berge, salgssjef Trude Toppe Johansen og salgsrådgiverne 
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Aktuelt

Utviklingen av Infodoc Plenario er basert 
på ønsker og tilbakemeldinger fra brukerne 
av journalsystemet. Selvsagt må vi som alle 
andre utviklere av journalsystem forholde oss 
til retningslinjer som legges av myndighetene, 
men så langt som det lar seg gjøre forsøker 
vi å innrette oss etter brukernes ønsker og 
behov. I vårt produktråd har vi inkludert tre 
brukerrepresentanter som er utnevnt av bruker-
organisasjonen Infobruk, som taler brukernes 
sak når utviklingsplanene legges. I dag er dette 
Finn Skogstad som er fastlege på Stovner lege-
senter og fastlege Regin Hjertholm ved Eidsvåg 
legekontor, i tillegg til leder i Infobruk,fastlege  
Sveinung Gangstø ved Os Allmennpraksis. 

Vi tar også strengt hensyn til de tilbakemel-
dingene som vi får gjennom våre spørreun-
dersøkelser som sendes ut jevnlig  til alle 
våre kunder. Disse undersøkelsene sendes ut 
hver gang vi har sendt ut en ny oppdatering 
av systemet. Da får alle brukerne mulighet 
til å gi oss direkte tilbakemelding på om nye 
funksjonaliteter fungerer, samtidig som det er 
mulig å kommentere journalsystemet generelt. 
Undersøkelsen sendes ut til alle e-postadresser 
som vi har registrert . 

Dersom du ikke har mottatt spørreunder-
søkelser om Infodoc Plenario, men ønsker 
å delta i dette, ber vi deg sende en e-post 
til post@infodoc.no, så skal vi legge deg til 
i våre lister.
Siste undersøkelse som ble sendt ut omhand-
let oppdateringen til Infodoc Plenario 
2.16/2.17. En av de store endringene ved 
denne versjonen var muligheten til å integrere 
adresseregisteret i Norsk Helsenett. Som 
undersøkelsen viste er det bare rundt 50 % 
av brukerne som enda har muligheten til å 
ta denne integrasjonen i bruk.  Hittil er det 
bare Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst som 
har klargjort for bruk av adresseregisteret, 
men Helse Vest og Nord kommer snart etter, 
med forventet start tidlig høst 2014. Ettersom 
nytten av adresseregisteret er avhengig at 
alle parter tar dette i bruk, vil man ikke se 
den store positive effekten enda. Men de av 
våre brukere som  allerede har tatt i bruk 
integrasjonen mot Norsk Helsenetts adres-
seregister ser at det nå er enklere å legge til 
nye kommunikasjonspartnere, og at adres-
seregisteret vil gjøre hverdagen enklere. Vi 
anbefaler derfor alle våre kunder å ta dette i 
bruk når det er mulig.

Fastlegelisten  som melding, derimot, har 
et stort flertall av respondentene tatt i bruk, 
og synes at dette bidrar til å gjøre hverdagen 
enklere. Det gleder oss når funksjonaliteten 
fungerer som ønsket. 
Undersøkelsen avdekker også at det store 
flertallet har tatt i bruk verktøyet for samstem-
ming av medikamentlister, men at potensialet 
ikke er tatt helt ut, blant annet fordi pleie og 
omsorg henger litt etter her.

Ellers gleder det oss at respondentene 
generelt trives med Infodoc Plenario og at 
oppdateringene ikke skaper for mye krøll på 
kontoret. På spørsmål om hvor brukerne ser 
størst forbedringspotensial i journalsystemet, 
svarer brorparten Labmodulen. Denne har vi 
fornyet i versjon 2.18 som distribueres i disse 
dager når kundemagasinet produseres. Vi 
krysser fingrene for at den nye funksjonali-
teten faller i smak.
Takk til alle som deltok i denne undersø-
kelsen – vi håper vi kan fortsette det flotte 
samarbeidet om å skape det best fungerende 
journalsystemet!

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. 
I en begrenset periode vil interesserte brukere av Infodoc Plenario kunne få teste løsningen 
til reduserte priser.

Tjuetre års erfaring
Bell Communication startet opp i 1990 og har 
i årenes løp arbeidet med sentralbordservice, 
timebooking og kundeservice for bedrifter, 
helseforetak og organisasjoner over hele 
landet. Nå blir det mulig for brukere av Infodoc 
Plenario å ta i bruk denne tjenesten, integrert 
i journalsystemet. 

Legesekretær på distanse
Daglig leder i Telefonsekretæren, Gøran Karls-
son, forteller at hans ansatte er spesialiserte 
på betjening av sentralbord og kundeservice-
telefoner. – De svarer 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 ved-
kommende som svarer telefonen ikke er fast 
ansatt på legekontoret eller helsestasjonen, 
forklarer Gøran Karlsson. - I tillegg behandler 
og besvarer våre ansatte inngående e-poster 
eller SMS fra kunder.

Oppdrag etter behov
Telefonsekretæren kan benyttes på heltid 
eller kun ved tidspunkt på dagen hvor man 

har behov for ekstra innsats, eksempelvis ved 
lunsjavvikling. Løsningen kan derfor være et 
godt alternativ til nye ansettelser eller innleide 
vikarer. – Vi leverer stabile, hyggelige legesekre-
tærtjenester av høy kvalitet til kostnader som 
følger kundens behov gjennom stykkprising av 
anrop, mottatte e-poster eller SMS, sier Gøran 
Karlsson, som gleder seg til å teste ut tjenesten 
med Infodoc Plenario.

Trenger piloter til testperiode
Integrasjonen med Infodoc Plenario er utvi-
klet, men enda ikke ferdigtestet hos brukere 
av journalsystemet. Gøran Karlsson hos 
Telefonsekretæren håper derfor å komme i 
kontakt med legekontor eller helsestasjoner 
som kan tenke seg å teste ut løsningen i en 
begrenset periode. Interessenter er hjerte-
lig velkommen til å ta kontakt med Gøran 
Karlsson direkte på 55 94 45 40 eller e-post; 
gk@bellcom.no.

Telefonsekretæren er et tilbud til alle helse- 
foretak i hele Norge som har for liten kapasitet 
eller for dårlig tilgjengelighet på telefon, 
e-post og SMS. Ta gjerne kontakt for en 
uforpliktende prat, eller besøk hjemmesiden –  
www.bellcom.no

sisTe NYTT

Ny TJENESTE 
som korter ned telefonkøen

Vi lytter til deg!

Daglig leder i Telefonsekretæren, Gøran Karlsson.

Hva synes du om siste oppgradering av Infodoc Plenario?
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På Infobruks årsmøte i februar ble det valgt nye representanter til styret. Kari Grindheim og Paul Juul-Hansen 
erstatter Åse Haugen Larsen på Flisa helsestasjon, og fastlege Janecke Thesen på Valestrand legekontor. Kari er 
helsesøster i Fjell kommune og Paul er fastlege ved Rasta legesenter, i tillegg til at han har en deltids spesialistavtale 
i gastroenterologi. Det er flott at styret representerer ulike fagområder, og vi håper at de nye styremedlemmene 
vil føle at jobben de gjør resulterer i en målrettet utvikling av Infodoc Plenario.

Nye ansikter i Infobruks styre

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!

MEDLEMMER 
i PROdukTRÅdeT
Leiar 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

Legemiddelhåndtering
Det har i det siste vært en del snakk om oppdatering av legemiddellister 
(LIB) i våre journalsystem. Dette er en svært viktig oppgave. For de av 
oss som er fastleger, har vi enda til en forskriftsfestet plikt til å holde 
LIB ajour. I fastlegeforskriftens §25 står det «Fastlegen skal koordinere 
legemiddelbehandlingen til innbyggerne på listen. Når fastlegen endrer eller 
får informasjon om at legemiddelbehandlingen er endret, skal legemid-
dellisten oppdateres.» Reseptformidler (RF) og samstemmingsverktøy 
har gjort dette arbeidet lettere, men det kreves fortsatt en aktiv innsats. 
Det er viktig å huske på at det som ligger i RF ikke er det samme som en 
oppdatert LIB. Etter hvert som flere aktører har begynt å bruke e-resept, 
ser vi at det er lett for at det i RF blir liggende både dobbeltforskrivninger 
og gyldige resepter på seponerte medikamenter. Dette skaper usikkerhet 
om hva som er korrekt medisinering, og rot her kan i verste fall få fatale 
konsekvenser. Her må alle forskrivere være seg sitt ansvar bevisst og 
sørge for at RF oppdateres ved endret medisinering. Jeg vil oppfordre alle 
Infodoc-brukere til å gå foran med et godt eksempel og sørge for at LIB til 
enhver tid holdes oppdatert. I forbindelse med at M25 (Multidosemelding) 
nærmer seg innføring, vil vi få en oppdatering av medikasjonsmodulen 
i Infodoc Plenario. Infobruks representanter i Infodocs produktråd vil 
her være med og bidra til en forbedret funksjonalitet. M25 er i praksis en 
oppdatert LIB som sendes til RF, i første omgang for multidosepasienter 
og andre pasienter som har PLO-avtale. 

Ellers arrangerte Infobruk i februar vårt årlige kurs med generalforsamling, 
i år på Quality Hotel Expo på Fornebu. Vi opplevde bra oppslutning, og 
mange fikk med seg siste nytt om hva som rører seg når det gjelder eHelse, 
I tillegg bidro som vanlig Infodoc med nyheter og gode tips om Infodoc 
Plenario. I disse dager starter vi vårt arbeid med neste års arrangement. 

Neste års arrangement vil finne sted 6.- 7. februar 2015 på Radisson Blu 
Royal Hotel i Bergen. Merk deg datoene allerede nå!

Med hilsen
Sveinung Gangstø, leder Infobruk 
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I skrivende stund (medio mai) orienterer 
Konsulentavdelingen om at 161 av våre 
kunder er lagt over til automatisert oppslag 
mot Norsk Helsenetts adresseregister. Og vi 
fortsetter jevnt og trutt med en takt på 10-15 
nye omlegginger i uken. 

Som tidligere informert om, er dette 
en manuell jobb som gjøres hos ett og ett 
kontor. Det legges primært om i de regioner 
der helseforetakene har meldt seg klare. Vi 
er ferdige hos alle våre kunder i Helse Midt-
Norge, og nå holder vi på med våre kunder 
innenfor  Helse Sør-Øst og delvis i Helse Vest. 

Planen fremover ser slik ut:

Mai-juni: resterende kunder 
i HelseVest (Helse-Førde og Helse-Bergen)
juni-juli: Helse-Fonna

Fortsatt bredding utover i 2014 avhenger helt 
av «Osean-ferdighet» for de helseforetak og 
enkeltsykehus som fortsatt står igjen. Av 
de som som har meldt seg «ikke-klar-uten-
fastsatt-klardato» er:

•  Oslo-Universitetssykehus: 
Ullevål, Aker sykehus, Rikshospitalet, 
Diakonhjemmet og Lovisenberg.
•  Nordlands-sykehusene og UNN 
(Helse Nord)

OSEAN-prosjektet 
og Infodoc Fra Supportavdelingen:

Våre kunder som hittil har aktivert automatisert oppslag mot NHN, rapporterer 
om en enklere hverdag når det gjelder etablering av nye kommunikasjonsparter. 
Spørsmål som ofte kommer i begynnelsen er: 

Hvordan bygge opp adresseregisteret på nytt? 
Vår anbefaling er at det gjøres «on the fly» - altså at man søker opp kommunikas-
jonspartneren på nytt idet man skal sende en elektronisk melding. Dette gjøres da 
oftest av legen:

Velg aktuell person fra listen og 
velg OK (når du velger en person 
så vil uansett hele organisasjonen 
som personen tilhører også 
lastes ned og legges til ditt lokale 
adresseregister)

NB! en EDI-melding skal alltid sendes til person eller til avdeling/tjenestested, ikke til 
organisasjon (Organisasjon skal bare brukes til postforsendelser, altså brev/konvolutt)

Dersom man i stedet ønsker å bygge opp adresseregisteret på nytt i forkant, kan 
dette føres på følgende måte: 

Velg lenken Adresseregister fra Infodoc Plenario startpanel, skriv i feltet Søk etter 
kommunikasjonsparter (søk med navn på person eller organisasjon) og trykk på 
knappen «Hent fra NHN»

Manuell koblingslogg

Velg (f.eks.) EDI-henvisning fra snarveimenyen(F9), begynn å skrive inn bokstaver 
som du vet finnes i navnet på mottakeren. 

Hvis den aktuelle mot-
takeren allerede finnes i 
adresseregisteret i Infodoc 
Plenario, vises den som forslag 
i resultatlisten. Hvis mottakeren 
ikke finnes i listen (dvs. i ditt 
med NHN-synkroniserte lokale adresseregister) klikker du på krysset helt til høyre i 
mottakerfeltet for å søke i NHN-adresseregister:

Velg aktuell oppføring og trykk OK (hvis du velger en person så vil uansett hele 
organisasjonen som personen tilhører også lastes ned)

Trykk Lagre og lukk 
(knapp nede til høyre..). 
De adresseoppføringer du 
velger fra NHN-AR lagres i 
ditt lokale adresseregister og 
synkroniseres opp mot NHN-
AR hver natt for å gjenspeile 
endringer som gjøres på NHN-AR. Slik vil ditt lokale adresseregister alltid 
være oppdatert.  

Men vårt beste råd er uansett å lese brukerveiledningen «Etter omlegging til 
NHN Adresseregister» som samtlige kontor får tilsendt ved aktivering av ny 
funksjonalitet. Dette er en kortfattet og enkel brukerveiledning som man bør 
sørge for at alle i praksisen blir gjort kjent med.

Tips for bruk av 
Meldingssentralen

Ny snarvei Har borger frikortDet faktum at den elektroniske meldings-
mengden har økt formidabelt de siste årene, 
gjorde at Infodoc, i en tidligere versjon av 
Meldingssentralen, la inn en endring som 
gjør at kun meldinger med feil normalt 
vises i loggen. 

Noen ønsker likevel å følge med på meldings-
flyten der meldingene går som de skal. Man 
kan da endre visningsmodus på følgende måte: 
Stå i meldingssentral og velg Vis på statuslin-
jen øverst i skjermbildet.  Fjern avhaking på 
Undertrykk OK meldinger.

I Infodoc Plenario versjon 2.18 finnes det 
tilgjengelig en ny snarvei der man har 
mulighet for å sjekke om pasienten har 
frikort. Oppslaget gjøres via websiden til 
Online pasienttransport. Snarveien heter 
Har borger frikort og finnes blant Deakti-
verte snarveier  på fane for Snarveier under 
Systemvedlikehold – Systeminnstillinger 
– Verktøy – Redigere skjema, snarveier og 

maler. Den kan aktiveres ved å sette en hake 
i rubrikken til venstre for snarvei-navnet. 
Husk å trykke Lagre.  Snarveien vil da bli gjort 
tilgjengelig på den vanlige snarveimenyen 
fra journal. Vær obs på at  snarveien kun vil 
fungere dersom kontoret allerede har lagt 
inn brukernavn og passord til NISSY Online 
pasienttransport. Brukernavn og passord 
kan eventuelt fås fra lokalt kjørekontor. 

Administratorrolle
Supportavdelingen minner om viktigheten 
av at det alltid er minst én på kontoret som 
har rolle som Administrator i ferien. Det er 
mulig å tildele denne rollen midlertidig til en 
person. Dette gjøres på følgende måte av en 
som allerede er Administrator:

Skift rolle til Administrator og velg 
Systemvedlikehold fra startpanelet.
Velg Systeminnstillinger – Organisering og 
systemstruktur – Organisasjon og brukere
Marker personen som man ønsker å gjøre 
rettighetsendring på. Under fanen for 
Systemtilgang (til høyre i skjermbildet) haker 
man av for Administrator under Fagjournal: 
Adm. Trykk så Lagre.

På samme måte kan man om ønskelig fjerne 
denne rettigheten etter ferien. Vær oppmerk-
som på at normalt bør kun den/de som er 
Systemansvarlig/Superbruker på kontoret ha 
denne rettigheten, da det er disse som har 
kompetanse på underliggende funksjoner 
og som etter avtalen skal ha kontakt med 
Infodocs supportpersonell .   

Fraværsassistent for overvåking 
av elektroniske meldinger i ferien
Supportavdelingen minner også om mulig-
heten for å kunne benytte Fraværsassistent 
for overvåking av elektroniske meldinger på 
vegne av kollegaer som er på ferie.
Fanen for Fraværsassistent finner man i 
Startpanelet og fullstendig brukerveiledning 
får man ved å trykke F1-tasten (Hjelp)

Snart ferie

Det minnes igjen om viktigheten av å følge 
med på meldinger som av ulike årsaker ikke 
legger seg direkte inn i journalen slik de skal. 

Meldingsansvarlig i praksisen vil få et 
varsel i intern e-post dersom det finnes 
ubehandlede meldinger i Meldingssen-
tralens manuelle koblingslogg som er mer 
enn tre dager gamle. (Dersom man ikke har 

dedikert noen til å være meldingsansvarlig, 
vil personer med rolle Administrator motta 
denne meldingen). 

Hvordan blir man meldingsansvarlig? -> 
Det defineres på den enkeltes brukerprofil 
hvem som skal være meldingsansvarlig. Se 
Brukerprofil – Innstillinger – Personlig. Sett 
True på valget for Meldingsansvarlig.

Veiledning for behandling av meldinger 
som ligger i manuell koblingslogg finner man 

ved å trykke F1-tasten (hjelp) når man står 
inne i Meldingssentralen. Se avsnittet om 
Innkommende meldinger. 

Vær også obs på at behandling av denne 
type meldinger må gjøres der Meldings-
sentralen kjører i arbeidsmodus. Hvor dette 
er, skal Systemansvarlig på alle kontor være 
informert om. Husk også å informere evt. 
ferievikar om dette før man drar på ferie.
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På Eidsvåg legekontor i Bergen er de vant til å være 
prøvekaniner. Fastlege Regin Hjertholm er over 
gjennomsnittet engasjert i utviklingen av elektronisk 
samhandling i helsevesenet. Han har blant annet 
vært primus motor for referansegruppen for EPJ 
og elektronisk samhandling, og har i flere år talt 
brukernes sak i Infodocs produktråd. Det har derfor 
blitt en vane for gjengen på Eidsvåg legekontor 
å stille seg til disposisjon når nye, elektroniske 
løsninger skal testes ut.

Tror på en enklere fremtid
- Generelt kan det å være pilot for nye, tekniske 
løsninger føre med seg en del kaos, sier Regin 
Hjertholm da vi møter ham på legekontoret på 
Eidsvåg. – Rutiner må endres og teknikken fungerer 
sjeldent perfekt i starten. Men det er jo derfor 
vi er pilot; for å avdekke mangler og bidra til at 
funksjonaliteten blir best mulig tilpasset bruken 
på legekontoret, fortsetter Hjertholm. – Vi har med 
tiden funnet ut at det kan være greit å krysse ut noen 
timer uten pasienter, slik at man får ro til å tenke 
over tilbakemeldinger og endringsforslag. Så det 
kreves litt av oss som er piloter, men gevinsten ved 
et journalsystem som fungerer bedre, og muligheten 
til enklere samhandling i fremtiden, veier i stor grad 
opp for innsatsen vi legger i pilotarbeidet, forklarer 
Hjertholm.

Tester online rekvirering
Nylig var Eidsvåg legekontor pilot for online rekvire-
ring mot Helse Vest og Dips, som er journalsystemet 

som brukes på sykehusene. På laben på Eidsvåg 
møter vi helsesekretærene Marianne Vestheim 
Kversøy og Tove Mette Olsen. De forteller at den 
nye, elektroniske måten å rekvirere på stort sett har 
fungert fra første stund. – Litt problemer i starten 
må man regne med, men dette har fungert over-
raskende greit, forteller Kversøy. – Det er flott å bli 
kvitt papirbunker og problemer med manglende 
skjemaer  ettersom alt gjøres i én operasjon, hvor 
man slipper å bruke flere skjemaer. Dessuten har vi 
nøyaktig oversikt over alle analyser som er rekvirert, 
samtykker de to sekretærene. – Dette er fremtiden! 
Vi ser bare positive effekter ved denne løsningen, 
smiler helsesekretær Tove Mette Olsen.

Effektivitetsfremmende løsning
-Det er en stor fordel at løsningen innehar støt-
tefunksjoner som gjør oss mye mer effektiv ved 
faglig usikkerhet, kommenterer Regin Hjertholm. 
– Oppslag i labhåndboken i samme skjermbilde 
sparer oss for tidkrevende telefoner eller oppslag 
via Internett. Det er også effektivitetsfremmende at 
det er mulig å rekvirere grupper av analyser, som for 
eksempel metrotrexatprøver og reumatismeutred-
ning, forklarer Hjertholm.

Ny labfane etter ønske fra brukerne
Eidsvåg legekontor er fast pilot for Infodoc når ny 
funksjonalitet behøver å testes ut. Senest hjalp de 
oss å ferdigstille ny labfane i journalsystemet, noe 
som brukerne av Infodoc Plenario har ønsket skulle 
bli gjennomført. Den nye labfanen er knyttet opp 

mot Norsk laboratoriekodeverk som i følge Helsedi-
rektoratet skal benyttes til entydig identifikasjon av 
analyser og undersøkelser som utføres ved labora-
toriene, og vil gi grunnlag for bedre pasientsikkerhet 
og oversikt over prøvesvar. Regin Hjertholm mener 
at det har en stor gevinst at alle nå snakker samme 
språk. – Jeg liker generelt den forbedrede utgaven av 
labfanen, sier Hjertholm. - Det er blant annet fint å 
kunne se referanseverdier til venstre i tabellen, og at 
man kan se referanse per prøve i historikken. Den 
nye arbeidslisten har gjort at vi måtte endre rutiner 
på kontoret, men legene sparer tid ved at pasienten 
automatisk blir satt opp i labtimeliste ved signering 
av journal. [Les mer om labfanen i Produktsjefens 
hjørne på side 2].

Den nye labfanen er på plass i versjon 2.18 av 
Infodoc Plenario, som distribueres  til alle Infodocs 
kunder i løpet av sommeren. I denne versjonen har 
også grensesnittet for pleie-og omsorgsmeldingene 
blitt endret. – Vi er fornøyde med at vi nå kan se hva 
vi sender fra oss. Før kunne man for eksempel sende 
medisinlister med feil uten å være klar over det, mens 
man nå ser alt i meldingen og kan slette og endre før 
sending, forteller fastlege Hjertholm, som lenge har 
snakket varmt om bruken av PLO-meldinger. Men 
Regin Hjertholm ser fortsatt forbedringspotensial 
her: – PLO-meldingene er fremdeles skjemmet av 
unødig mange meldingstyper og felt, men det er et 
nasjonalt problem som krever endring av standard 
og er utenfor Infodocs kontroll, sier han.

Infodocs faste hjelpereINFOBRuKS 
kurs og årsmøte 2014

7.-8.februar gikk årets Kurs og Årsmøte i regi 
av Infobruk av stabelen. Konferansen ble i år 
arrangert på Fornebu, på nye Quality Hotel Expo. 
Her var det tilrettelagt for hyggelige dager med 
gode kolleger og en dose faglig påfyll. 

E-helse stod på dagsorden og deltakerne fikk en 
dypere innsikt i myndighetenes fremtidsplaner 
gjennom gode forelesere som Christine Bergland, 
Pia Braathen Schønfeldt og Ragnhild Bamrud fra 
Helsedirektoratet.  Selv president i Den norske 
legeforening, Hege Gjessing, avla konferansen 
et besøk og bidro med et engasjert foredrag om 
Legeforeningens satsing på IT. Seansen ble avslut-
tet med paneldebatt hvor de fremmøtte fikk delta 
med sine spørsmål og innvendinger. Dag 1 ble 

avsluttet med festmiddag med underholdning 
hvor man både fikk knyttet nye bekjentskaper 
og hygget seg med gamle kjente.

Dag 2 var viet Infodoc Plenario med blant annet 
foredrag fra produktansvarlig i Infodoc, med 
påfølgende diskusjon, og utveksling av erfaringer 
mellom brukerne. Tradisjonen tro holdt Infodoc 
også gratiskurs i Infodoc Plenario for deltakerne 
gjennom hele konferansen. 

Helsesekretær Tove Mette Olsen ved Eidsvåg legekontor. Fastlege Regin Hjertholm, foto: Dagens Medisin. Tove Mette Olsen og Marianne Vestheim Kversøy er svært 
fornøyde med at rekvirering mot Helse Vest nå skjer 
elektronisk.

President i Den norske legeforening, Hege Gjessing, fastlege Regin Hjertholm og assisterende direktør i Helsedirektoratet, Christine Bergland, deltok i paneldebatt på første dag av konferansen. Til 
venstre; Infobruks leder, fastlege Sveinung Gangstø.
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KURSPLAN 
2. halvår 2014

Kursnavn Sted Dato/kl.slett Kursinnhold Pris

EDI Oslo torsdag 4.9.2014 Stikkord: begrepsforståelse, meldingstyper,  3500
Elektronisk   Kl. 10-13:30 oppsett av EDI-partnere, avvikshåndtering per person
meldingsutveksling,   
for Meldingsansvarlig

EDI Bergen mandag 15.9.2014 Stikkord: begrepsforståelse, meldingstyper,  3500
Elektronisk   Kl. 09-12:30 oppsett av EDI-partnere, avvikshåndtering per person
meldingsutveksling,
for Meldingsansvarlig

Sertifiseringskurs Oslo torsdag 18.9.2014 Stikkord: grunnleggende intensiv innføring i 5000
Plenario journalverktøy,   Kl. 10-17 Plenario journal, timebok og økonomi. per person
for nye brukere

Sertifiseringskurs Bergen mandag 22.9.2014 Stikkord: grunnleggende intensiv innføring i 5000
Plenario journalverktøy,   Kl. 09-16 Plenario journal, timebok og økonomi. per person
for nye brukere

Kombinasjonskurs –  Bodø(NY) torsdag 2.10.2014 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 –  Oslo mandag 6.10.2014 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 fredag 17.10.2014 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 3.11.2014 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 14.11.2014 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


