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Et nytt år er snart omme, og 2015 
har vært et flott år i Infodoc-historien. 
Legekontor og helsestasjoner over hele 
landet har tatt i bruk Infodoc Plenario, 
og våre konsulenter har reist land og 
strand rundt for å lære opp nye brukere. 

I Infodoc har vi en filosofi om at du skal føle deg vel ivaretatt 
gjennom hele kundeforholdet. Hver kunde får tildelt en personlig 
konsulent som man kan kontakte ved behov, og som vil kontakte 
deg med jevne mellomrom. I tillegg reiser vi rundt og besøker 
kundene våre. Dette gjør vi fordi det er viktig å kjenne brukernes 
hverdag når utviklingsplanen for journalsystemet legges. På side 
10 og 11 har vi samlet bilder av noen av dem som vi besøkte i 
2015. Det er også fullt mulig å bestille en Infodoc-konsulent til 
legekontoret eller helsestasjonen for å få et skreddersydd kurs, 
tilpasset behovet der du jobber. 

Fredag 6.november inviterte vi alle brukere av Infodoc Plenario 
til et halvdagsseminar på Scandic Hotell Ørnen i Bergen. Da 
informerte vi om den kommende tjenesten som gjør det mulig 
for alle pasienter å kontakte fastlegen sin på nett. Vi opplevde 
stort engasjement fra alle de fremmøtte, og på side 4 og 5 kan 
du lese et lite referat fra seminaret. Vi vil sette opp et liknende 
seminar i Oslo fredag 11.mars 2016 for dem som ikke fikk deltatt 
i Bergen. Hold av datoen!

Dagens Medisin var også tilstede på seminaret om digital dialog 
med fastlegen, og har gjengitt sine inntrykk i en artikkel som 
du kan finne på våre Facebook-sider. Dersom du ikke allerede 
følger Infodoc på Facebook vil jeg anbefale deg å gjøre dette for 
å få jevnt påfyll av relevante e-helse-nyheter.
Det nærmer seg det årlige Infobruk-arrangementet som i år skal 
finne sted på Hotel Royal Christiania i Oslo, 12.- 13.februar 2016. 
Infobruk er organisasjonen for brukere av Infodoc Plenario, 
og dagene i februar vil være fylt med kurs i journalsystemet og 
foredrag som omhandler e-helse, og andre relevante tema som 
opptar våre kunder. Programmet finner du på Infobruks sider, 
side 6 og 7 i dette magasinet.

Jeg ønsker deg en god jul, og håper å møte deg på
Infobruk-møtet i februar! 

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as
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I løpet av høsten har jeg blant annet deltatt på Nidaroskongressen i  
Trondheim og på Norsk Gynekologisk Forenings årsmøte her i Bergen. 
Infodoc har vært så heldig å få delta som utstiller på disse- og en del andre 
tilsvarende kurs og kongresser i løpet av året. 

Dette er arenaer der jeg som kundeansvarlig vanligvis møter mange av 
våre eksisterende kunder. Mange stikker innom på standen vår og tar en 
prat når det er en pause i programmet. Det setter vi stor pris på. Samtidig 
håper vi at våre kunder også ser positivt på at vi er til stede. Kanskje dette 
er steder der man har litt bedre tid enn i en travel hverdag i praksisen? Vi 
opplever i alle fall at flere er forberedt på vår tilstedeværelse. Man kommer 
og stiller konkrete spørsmål om funksjonalitet i vårt program, diskuterer 
fremtidige løsninger og gir oss nyttige innspill. Kort sagt; verdifull dialog. 

Nyheter i kundedialogen
Apropos dialog med våre kunder. I skrivende stund kjører vi et prøveprosjekt 
med utvidet åpningstid på vår brukerstøttetelefon. Selv om vi generelt får 
gode tilbakemeldinger både på tilgjengelighet og service, så har vi et ønske 
om stadig å bli bedre. Prøveprosjektet har som målsetning å få kartlagt om 
mer fleksibel tilgjengelighet er attraktivt eller om åpningstidene faktisk var 
tilfredsstillende fra før. 

Facebook og Twitter er andre kanaler der Infodoc er til stede for å holde 
kundedialogen ved like. Vi registrerer med positiv interesse at flere og flere 
er inne og «liker» våre innlegg og tar del i diskusjoner. 

Avslutningsvis kan jeg nevne at vår nye hjemmeside lanseres i disse dager. 
Det er ikke til å legge skjul på at vi er stolte over at så mange av våre kunder 
velvillig stiller opp der og gir sine positive uttalelser om opplevelsen ved 
å være kunde hos Infodoc. En stor takk til dere! Håper ellers at den nye 
hjemmesiden vil falle i smak hos både eksisterende og potensielt nye 
kunder. Ta gjerne en titt på www.infodoc.no.

Minner til slutt om Infobruks årsmøte som avholdes i Oslo 12.-13. februar. 
Et utmerket møtested for oss i Infodoc og dere som er våre kunder. Håper 
å treffe flest mulig av dere der. 

Vennlig hilsen
Mari-Anne Frantzen
Kundeansvarlig  

Ansvarlig utgiver: Infodoc as - Tekst: Bjarte Ottesen, Mari-Anne Frantzen, 
Marte Oppedal Berge, Johan Le Bozec.  
Layout/trykk: Cox - www.cox.no
Forsidebilde: Bente Haughom, leder i Norsk Oftalmologisk Forening (NOF).
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Kommunikasjon har vært i Infodocs 
fokus denne høsten. Vi har fokusert på 
tre ulike prosjekt som alle har hatt som 
mål å forenkle kommunikasjon med 
pasientene, mellom behandlere, og 
mellom Infodoc og brukerne av jour-
nalsystemet. Vi håper med dette å bidra 
til å løfte kvaliteten i helsetjenesten litt, 
og å forenkle arbeidsdagen deres mye.

Kommunikasjon 
mellom leger og pasienter
Siden mai 2015 har vi pilotert inte-
grasjon med Helsedirektoratets nye 
tjeneste; digital dialog via Helsenorge.
no. Kort oppsummert så er digital dialog 
via Helsenorge.no fire sikre, elektroniske 
tjenester mellom fastlege og pasient: 
E-konsultasjon, kontakt legekontoret, 
bestill time og forny resept. Piloterfa-
ringene viser at dette virker, pasientene 
liker dette, legekontoret er fornøyd og 
samlet sett sparer legekontoret arbeid. 
Tjenestene gir absolutt verdi allerede, 
men piloteringen har vist at det gjenstår 
noen juridiske og utviklingsmessige 
oppgaver før vi tror dette enkelt kan tas i 
bruk over hele Norge. Helsedirektoratet 
planlegger en forsiktig utvidet pilotering 
på Vestlandet første kvartal 2016. Vi 
håper på full utrulling på Vestlandet 
andre kvartal 2015 og resten av landet 
i løpet av den påfølgende høst/vinter.

Kommunikasjon 
mellom behandlere
Har du hatt behov for å sende en pasi-
ents journal til en annen behandler, 
uavhengig av hvilket journalsystem 
mottagende lege har? Legeforeningen, 
EPJ-løftet og EPJ-leverandørene har 
i et samarbeidsprosjekt laget denne 
muligheten. Fra og med Infodoc Ple-
nario 2015.2 ( september 2015) kan du 

sende journalen til en behandler ved et 
annet kontor trygt, sikkert og lovlig, uten 
utskrift og scanning. Infodoc er først ute, 
men alle leverandører har inngått avtale 
og vil komme med funksjonaliteten etter 
hvert. Vi jobber også med å implemen-
tere meldinger med vedlegg slik at det 
skal bli enkelt å sende og motta bilder 
og PDF-filer elektronisk, trygt og sikkert. 
Dette vil etter planen være ferdig pilotert 
våren 2015. 

Enda viktigere er EPJ-løftets prosjekt 
om enklere meldingsovervåking. I 
januar (Infodoc Plenario 2016.1) kom-
mer varsel i startpanelet dersom linjer 
eller meldingsprogramvare er nede, 
eller dersom meldinger du har sendt 
krever tiltak. Du vil få varsel dersom 
meldinger sendt fra kontoret ikke har 
kommet frem. Vi skal gjøre det enkelt å 
følge med på meldinger og å håndtere 
disse. Og for teknikerne blant dere: I 
løpet av våren vil Meldingssentralen 
og InfoEDI forsvinne slik de eksisterer i 
dag, og bli erstattet av Windows Services. 
Vi jobber med å forenkle hverdagen til 
våre brukere.

Kommunikasjon 
mellom Infodoc og behandlere 
Det skjer en stadig utvikling på IT-
fronten, og det hender at Infodoc 
lager kjempegode forenklinger og nye 
muligheter som vi ikke klarer å formidle 
videre til våre brukere. Hvordan kan vi 
enkelt komme i kontakt med dere når 
dere trenger dette. Infomag, websider 
og nyhetsbrev er viktige kanaler, men 
krever en aktiv innsats og treffer ikke 
alltid alle brukere. I januar kommer vi 
etter planen med muligheten for å sende 
nyhetsbrev inn i journalsystemet, slik at 
brukertips, nyheter og annen informa-

sjon skal være lettest mulig tilgjengelig 
for alle våre brukere. 

Vårens store prosjekt blir E-resept 2.5, og 
multidose/LIB. Dette prosjektet er svært 
etterspurt og har vært i startgropen 
lenge. Nå er Helsenorge.no klar, det er 
mulig å sende eResept 2.5 meldinger, 
og å starte pilotering av multidose. 
Dette er et samhandlingsløft og det er 
usikkerhet om når og hvordan det kan 
breddes nasjonalt. Men utviklingen har 
endelig startet og vi ser frem til et godt 
sluttresultat. 

Husk at alle Infodoc Plenario-versjoner 
har oppdaterte hjelpefiler og bruker-
veiledninger som du får frem ved å 
trykke Windows-hjelpefiltasten F1. Nye 
versjoner har også liste over hva som er 
nytt tilgjengelig. Bruk dette til egen- og 
internopplæring, så forenkler dere egen 
hverdag.  

Mvh
Endre Dyrøy
Produktsjef
Infodoc AS
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Produktsjefens Hjørne
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Høsten er en fin tid for kundemøter 
da vi får delta som utstiller ved flere 
konferanser, hvor Nidaroskongres-
sen er en av de største møteplas-
sene. 19.-23.oktober var Infodoc 
godt representert i Trondheim, og 
vi fikk snakket både med dem som 
har behov for å skifte journalsystem 
og se nærmere på Infodoc Plenario, 
og vi fikk oppklart i spørsmål fra 
eksisterende kunder. 

Samme uke som Nidaroskongressen 
ble arrangert var vi også represen-
tert ved gynekologenes høstmøte i 
Bergen. Øyelegenes møte på Soria 
moria fikk vi også med, som vi gjør 
hvert år. Vi opplever stor pågang fra 
begge disse spsesialistgruppene, og 
Infodoc Plenario er nå det journal-
systemet som er mest brukt blant 
norske øyeleger.

Infodoc, her representert ved konsulent Lars Johan Grini, hadde mange fine kundemøter 
under Nidaroskongressen i Trondheim.

Nidaroskongressen 2015

Aktuelt

Fredag 6.november samlet 
Infodoc fastleger fra hele 
landet til informasjons-
møte om den kommende 
tjenesten «digital dialog 
med fastlegen» via Hel-
senorge.no, som i løpet av 
neste år vil gjøre det mulig 
for alle norske innbyggere 
å kontakte fastlegekontoret 
på nett. Løsningen for 
pasientkontakt over nettet 
er fullintegrert med Infodoc 
Plenario journalsystem og 
har vært utprøvd siden 
mai i år. På Helsenorge.no 
kan pasientene logge seg 
inn med sikker bank-id for 
å kontakte legekontoret, 
bestille time, fornye resept 
eller få e-konsultasjon av 

fastlegen. Fordelen med 
portalen på Helsenorge.
no er at pasientene vil ha 
ett sted å forholde seg til 
når det gjelder personlig 
helseinformasjon, som 
resepter i bruk og kjer-
nejournal, i tillegg til den 
digitale kontakten med 
fastlegekontoret.

Helsedirektoratet, ved seni-
orrådgiver Gina Lind, for-
talte om tjenesten og status 
i dette nasjonale prosjektet, 
som er Helsedirektoratets 
store e-helseprosjekt i 2016. 

Regin Hjertholm, fastlege 
ved Eidsvåg legekontor, 
fortalte om sine erfaringer 

etter å ha testet tjenesten 
i en prøveperiode. Han 
ser på muligheten til å 
kunne ha kontakt med 
pasientene over nett som 
et supplement som vil øke 
kvaliteten på legetjenesten.
Fastleger og helseperso-
nell kom tilreisende fra 
hele landet for å bli bedre 
kjent med hvordan digital 
dialog vil fungere i praksis. 
Infodocs konsulent Lars 
Johan Grini demonstrerte 
hvordan løsningen ser ut i 
Infodoc Plenario. 

Helsedirektoratet åpnet opp 
for innspill til forbedringer, 
og engasjementet var stort 
blant de fremmøtte. Den 

Infodocs kunder er først ute med 
digital dialog via Helsenorge.no

Daglig leder i Infodoc, Bjarte Ottesen, innledet seminaret 
med å orientere om bakgrunnen for Infodocs beslutning om 
å satse på Helsedirektoratets løsning for digital dialog. 
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Jeg anbefaler 
deg å like Infodocs 
side på Facebook for 
å få oppdateringer 
på Infodocs kurs og 
kundearrangementer, 
i tillegg til nyttige 
tips til bruk av 
Infodoc Plenario. 

Marte Oppedal Berge, 
Markedsansvarlig

Facebook er også en hyppig brukt kanal for å spre 
nyheter om e-helse som er relevante for våre kunder. 
Avisartiklene som du ser bilde av her, hvor Infodoc er 
omtalt, finner du igjen på Facebook-siden. 

Helsedirektoratet stilte mannsterke på Infodocs 
seminar om digital dialog med fastlegen. Fra venstre: 

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Gina Lind, Jørgen 
T. Walnum og konsulent i Infodoc, Mariann Schei. 

generelle holdningen er at 
dette er et steg i riktig retning 
for blant annet å kunne gi 
pasientene raskere tilbake-
melding på prøvesvar, og for å 
skåne pasientene for unødige 
besøk på legekontoret.

På bakgrunn av evalueringene 
som vi fikk i etterkant av semi-
naret har vi besluttet å sette 
opp et liknende seminar i Oslo 
i mars neste år. Invitasjoner vil 
bli sendt ut over nyttår.
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ProgrAm For INFobruK 2016 

Infobruk er Infodoc-brukernes egen organisasjon. Vårt mål er å bidra til at Infodoc Plenario stadig utvikles slik at det 
kan lette vårt arbeid i hverdagen, samtidig som programmet kan gi oss nye faglige muligheter. Med et årlig kurs vil vi 
også hjelpe brukerne til å få mer kontroll over og nytte av sitt elektroniske journalsystem.

Her kan du se programmet for Infobruk 2016 som denne gang avholdes på Clarion Royal Hotel Christiania i Oslo.

Velkommen!

FredAg 12.02.16

Helsestasjon
11.30 – 11.45 Nytt i Infodoc
Berit Hellene, Infodoc
11.45 – 12.30 
Dialogmeldinger/PLO
Hvordan komme i gang, hva 
kansendes/ikke sendes?
John A. Horve, IT Evje og 
Hornes

Helsestasjon
Sending av journal som 
PDF-vedlegg til helsestasjoner 
som ikke har Infodoc som 
journalsystem
Berit Hellene, Infodoc

Helsestasjon
sYsVaK 
Kommunikasjon med 
vaksineregister 
Sigrun Kongsrud 

Presentasjon av fagjournal for 
flyktningehelse
Berit Hellene, Infodoc

15.40 Plenum

09.00–09.30

09.30–09.40

09.40–10.10

10.10–10.40

10.45–11.00

11.00–11.30

11.30–12.00

12.00–12.30

12.30–13.30

13.30–14.00

14.00–14.15

14.15–14.45

14.45–15.00

15.00–15.40

15.40–15.50

16.00–17.00 

20.00

regIsTrerINg

VeLKommeN 
Paul Juul-Hansen, leder Infobruk

Hod 
Visjoner for fremtidig bruk av eHelse og planer for det nye IKT direktoratet 
Avd. dir. bjørn Astad

dIreKTorATeT For e-HeLse 
en innbygger – en journal 
seniorrådgiver sveinung gangstø

uTsTILLerNe PreseNTerer seg

Pause - samhandling med utstillere

NAsJoNALT IKT HF
om nasjonalt IKT og hva forventer man blir oppnådd de nærmeste 5 år.                                                                         
Administrerende direktør gisle Fauskanger

Hod
Velferdsteknologi                                                                         
seniorrådgiver darlen gjølstad

Lunsj

KLINIsK IKT, osLo uNIVersITeTssYKeHus
Hva kan vi vente oss av beslutningsstøtte i ePJ de neste 5 årene?
Fagansvarlig Hallvard Lærum 

HeLse bergeN 
min legemiddelliste 
synnøve olseth

Pause - samhandling med utstillere.

reFerANsegruPPeN For ePJ og eLeKTroNIsK sAmHANdLINg 
Hvordan bidrar dere til en bedre ePJ?
Leder susanne Prøsch

Våre sAmArbeIdsPArTNere meLIN, HeLseresPoNs og odIN 
Hvordan tenker våre samarbeidspartnere at de vil bidra til 
effektivisering på legekontorene fremover.

bruKerForum – INFobruK 
Webansvarlig maria ræder

INFobruK – geNerALForsAmLINg 2015 

TrAdIsJoNeLL INFobruKmIddAg
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ProgrAm inFOBRuk-Kurs 2016
CLArIoN roYAL CHrIsTIANIA HoTeL, osLo

grATIsKurs I sYsTemVedLIKeHoLd Ved INFodoC:

Som tidligere år tilbyr Infodoc gratiskurs i systemvedlikehold. 
For at flest mulig skal få anledning til å delta blir kurset arrangert torsdag, fredag og lørdag.
Det er begrenset antall plasser og påmelding skjer etter prinsippet «første mann til mølla»

Vi håper å se deg 13. og 14.februar!
Vennlig hilsen Infobruks styre ved Paul Juul-Hansen, Odd Lauvskard, Marianne Vestheim Kversøy, Kari Grindheim, Knud Erik Alsbirk, Maria 
Barøy Ræder og Susanne Prøsch.

09.00–10.00

10.00–10.30

10.30–11.00

11.00–11.30

11.30–12.30

12.40–13.20

13.20–13.30

NYTT FrA INFodoC
bjarte ottesen, daglig leder
endre dyrøy, produktsjef

Pause - samhandling med utstillere.

TemATorg
1. Ny meldingsflyt 
2. medikamentbehandling (eresept, sammenstilling og rapport legemidler)           
3. Labmodul (arbeidsliste, oppsett av internlab m.m)                                                
4. AutoHotkey. Verktøy for å effektivisere hverdagen.  v/Khoa duong
5. support holder egen stand for brukerspørsmål 

Kaffe, utsjekk - samhandling med utstillere.

TemATorg ForTseTTer
samme temaer

TIPs og INFormAsJoN FrA bruKersTøTTe
Johan Le bozec, supportsjef

AVsLuTNINg 

LørdAg 13.02.16

Helsestasjon
Hvordan jobbe uten 
papirjournal – erfaringer 
fra Askøy kommune
Helsesøster Mette Carlsen

Helsestasjon
Folkeregister/NHN 
personregister
Berit Hellene, Infodoc
Utveksling av erfaringer - 
brukerstyrt

Helsestasjon
Forts. utveksling av 
erfaringer – brukerstyrt                                      
Veien videre – hva kommer 
av nyheter for helsestasjo-
nen i Infodoc             
Berit Hellene, Infodoc
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Tips

Dersom du har oppdatert Infodoc Plenario til versjon 2.23 eller 
2015.2 eller høyere, vil du ved nyttår oppdage at tilbakestilling av 
garantikode skjer helt automatisk.

timebok: 
Hvem har bestilt time 
og når?
Alle brukere har tilgang til å gjøre endring på sin egen visning. 
Gå til timebok  > verktøy  > alternativer  > 1 - 7 dager og velg 
«Info». Da vil man kunne se hvilken bruker som har bestilt timen 
og på hvilket tidspunkt.

tilbakestilling av 
garantikode ved nyttår

Det er enkelt og raskt å lage en ny snarvei. Dette er noe som 
alle brukere har tilgang til.

1) Lag et nytt notat

2) Skriv ønsket tekst i aktuelle kapitler. Man kan også velge 
 et skjema, skrive inn takster på en ordre.

3) Når det er klart. Høyreklikk og velg «lag snarvei og 
 notatinnhold...» eller bruk tilsvarende hurtigtast

lage nye egne snarveier

4) Gi et navn til snarvei. Denne er snarveien vil som standard 
 være tilgjengelig for samtlige brukere. Ønsker man å begrense 
 hvem som har tilgang til snarveien eller bytte navn på den 
 kan administrator endre på dette via systemvedlikehold  > 
 verktøy  > snarveier og velg «rediger snarveier»

I enkelte tilfeller kan det være praktisk å ha en annen signatur enn 
sin egen som ansvarlig på et notat (typisk ansvarlig lege). Dette 
kan da være feks. fastlegen til pasient eller en annen spesifikk 
signatur på kontoret. Enhver bruker kan endre dette selv på sin 
egen signatur.

standard signatur på nytt notat
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suPPorT

www.infodoc.no/support

I Infodoc Plenario finnes det en egen rapport for 
legemiddelgjennomgang. Denne gir oversikt over 
alle pasienter som har mer enn et bestemt antall faste 
legemidler, samt psykofarmaka som tas ved behov. 

Den viser også om det er tatt takst 2ld for systematisk 
gjennomgang hos fastlege for perioden

Infodoc Plenario inneholder mange rutiner som kan 
brukes for å utføre opptellinger på pasientmaterialet. 
Disse er samlet i programmodulen Rapporter.

Modulen startes ved å velge linken Rapporter i 
startpanelet i Infodoc Plenario.

Slik lager du en rapport:

1.  Velg en rapport i nedtrekkslisten Velg rapport. 
 Her finnes blant annet den nye rapporten 
 for Legemiddelgjennomgang for fastlege.
2. Gjør eventuelle endringer i panelet til høyre.

3. Velg Oppdater rapport nederst i panelet.
 
 Rapporten åpnes i visningsområdet.
 Bruk valgene på verktøylinjen for å navigere 
 i rapporten.

4.  Velg eventuelt Skriv ut rapport på verktøylinjen 
 for å skrive ut rapporten.

Rapport for legemiddelgjennomgang
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Hyggelige kundebesøk i 2015 
Infodocs kunder befinner seg over 
hele landet, fra Nordkapp i nord til 
Lindesnes i sør. Men til tross for store 
avstander så synes vi det er viktig å bli 
kjent med hverdagen ute på de ulike 
legekontorene og helsestasjonene.  

Hvert sted har ulike behov og rutiner, 
og vi kan best hjelpe til med å tilpasse 
bruk av journalsystemet i møte med våre 
kunder. Kanskje har du fått besøk av oss 
i år? 

Videre følger en aldri så liten bildekaval-
kade av noen av våre kundebesøk i 2015.

Aktuelt

Tora Johansen og kolleger 
tok godt imot oss på 

Svangstrand legekontor i 
Buskerud tidlig i år.

Infodocs kundeansvarlig, Mari-Anne Frantzen, var på hyggelig stikk-innom-besøk på Dr Willumsens 
kvinneklinikk i Drammen i februar.

På Spiren Fertilitetsklinikk i Trondheim møtte vi blant annet Liv Bente 
Romundstad og Hildegunn Stoum. Spiren Fertilitetsklinikk er en ny privatklinikk 
for assistert befruktning og rådgiving knyttet til fertilitet. Klinikken åpnet i 
januar 2015 og holder til i flotte lokaler med Pirbadet som nærmeste nabo. De 
ansatte har lang erfaring fra Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs Hospital og fra 
Fertilitetsklinikken ved Rikshospitalet



I Trondheim besøkte vi også Flatåsen legesenter hvor vi hadde en hyggelig prat med medarbeiderne på kontoret.

Øyelege Svein Ove Semb 
viste oss rundt på Blikk 
øyeklinikk en regnfull dag i 
august. Han holder til på en 
nyoppusset og topp moderne 
klinikk i Slemdalsveien i Oslo, 
med tre andre øyeleger og 
helsepersonell. 

På Linderud legesenter fikk vi møte alle ansatte i et lunsjmøte tidlig i høst. Alle hadde forberedt 
seg godt til møtet, og Infodocs representanter svarte så godt de kunne. Det var et hyggelig og 
konstruktivt møte, og slike møter tar vi gjerne igjen. På bildet er det Othilde, Dag og Shivnet som 
representerer den blide gjengen på Linderud.

På Torshovdalen legesenter hadde vi en lengre prat med flere av legene og 
helsepersonellet, og fikk vist dem noen nyttige løsninger i journalsystemet. 
Her ser vi Mari-Anne sammen med to av de hyggelige damene på kontoret.



Hvordan sikrer du dine data?
Visste du at Infodoc har inngått en samarbeidsavtale med Atea?

Avtalen er laget for å kunne tilby komplette IT-løsninger til helsesektoren. Samarbeids-
avtalen innebærer at Infodoc benytter Atea som underleverandør på IT-infrastruktur, 
produkter og konsulenttjenester mot sine kunder. Atea har et dedikert helseteam som er 
spesialisert innenfor drift av helsekunder. 

Backup av dine data. Trygt og enkelt!
Fjernhjelp – raskt og enkelt!
Lokal tilstedeværelse og on-site respons med 25 kontorer i hele Norge. 
Drift av applikasjoner og nettverk!
Telefoni/svarløsninger tilpasset legekontor med integrasjon mot Infodoc/Plenario.
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Hva kan du få hjelp til?

For bistand, kontakt Account Manager for privat Helse,  Anne-Line Halvorsen:
   
       anne-line.halvorsen@atea.no           40628004

www.infodoc.no


