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Bli kjent med Moloklinikken
– nyoppstartet spesialistlegesenter
med adgangskontroll

Flere fastlegekontor Nye funksjoner
får ta i bruk digital i Fürst Forum
dialog i vår
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Infodoc er godt i gang med et spennende
år, hvor vi er en viktig brikke i den digitale
utviklingen av helsevesenet. 2016 er året da
Infodocs fastleger vil kunne begynne å ta i
bruk digital dialog med pasientene. Allerede
i vår vil flere av våre brukere kunne tilby
sine pasienter å logge inn på Helsenorge.
no for å bestille time, fornye resepter, få
e-konsultasjon fra sin fastlege eller kontakte
legekontoret for spørsmål av mer administrativ karakter.
Digital dialog med fastlegen er helsemyndighetenes store
e-helse-satsning for 2016, og Infodoc er utpekt som den første
leverandøren som får gjøre tjenesten tilgjengelig for sine kunder.
Løsningen har vært pilotert i lengre tid og utrullingen vil skje
gradvis, med en forsiktig start i vår, og deretter full utrulling til
høsten. Direktoratet for e-helse vil gi oss klarsignal for når vi
kan sette i gang for fullt.
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I forbindelse med utrulling av digital dialog arrangerer Infodoc
sin konsulentavdeling halvdagsseminarer som gir en innføring
i bruk av de nye tjenestene, og hvor pilotene som har testet
løsningen forteller om sine erfaringer. Disse seminarene har
blitt godt mottatt av brukerne av Infodoc Plenario, og tilbakemeldingene viser at det har vært vel verdt å delta her. Dersom
du ikke har hatt anledning til å delta vil du få muligheten igjen
tidlig i høst. Invitasjoner vil bli sendt ut i vår.
Det er alltid hyggelig med arenaer hvor vi møter brukerne av
journalsystemet ansikt til ansikt. I februar møtte vi flere på
Infobruks dager i Oslo. Vi setter stor pris på engasjementet
som våre kunder har for utviklingen av Infodoc Plenario, og
alle innspill som vi får. Disse tilbakemeldingene som vi får gjør
at vi stadig har mulighet til å forbedre brukeropplevelsen og
gjøre Infodoc Plenario best mulig tilpasset brukernes hverdag.
Jeg ser frem til et fortsatt godt samarbeid mellom Infodoc og
brukerne også i år!

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as

Tid for litt mimring
Fra tid til annen møter jeg kunder som har brukt Infodoc i svært lang tid. Vi
snakker da om de som har vært Infodoc-brukere helt tilbake til begynnelsen
av 80-tallet og som sannsynligvis kan kalle seg pionerer innen bruk av
elektroniske pasientjournalsystemer.
På en av vinterens kongresser hadde vi en prat med en av disse, nærmere
bestemt med Bjørn Bratland fra Legegruppen Arendal. Han og kollegene
tok i bruk Infodoc i 1983 og kunne hoderystende fortelle at han mente de
betalte bortimot en halv million kroner for program og utstyr den gangen.
Ved nærmere sjekk i gamle arkivmapper, finner vi at dette faktisk stemmer.
De kjøpte maskinvare med en lagringskapasitet på hele 21 MByte på server og
som sammen med Infodoc-lisenser kom opp i den nette sum av kr 460.000.
Omregnet til dagens kroneverdi tilsier dette en investering på nærmere 1,2
millioner kroner. Flere enn meg er vel enige om at disse pionerene ikke
bare har vært innovatører, men også entusiaster.
På vårt kundeseminar i Oslo angående
Digital Dialog snakket vi med lege Åge
Petter Berntsen fra Landstad legesenter
i Sandefjord. Berntsen forteller at han
og hans kollega gikk til innkjøp av
Infodoc i 1982 og ble da det aller første
flerbrukerkontoret. Også han bekrefter
at dette var en så stor investering at de
den gang var nødt til å ta opp lån for å
klare finansieringen.
En annen av de tidligste Infodocbrukerne, Tor Sørdal, møtte vi så vidt på
Infobruks årsmøte i februar. Tor Sørdal
er nå pensjonert fra sin mangeårige
legegjerning i Larvik og som redaktør av
Infodocs tidligere reseptsystem. I forbindelse med opprydning i gamle arkiv,
hadde han funnet en rekke 80-talls brukerhåndbøker, store 5,1/4-tommers
disketter, brosjyremateriell og noen av datidens nyhetsbrev fra Infodoc.
Materiellet ble behørig overlevert til Infodocs kundeansvarlige som med
stor entusiasme nå får anledning til å glede sine noe yngre kolleger med
litt kvalitetsdokumentasjon fra før de ble født.
Vi kan bare konstatere at mye har skjedd siden den gang på tidlig 80-tall da
pasientjournalene ble lagret etter fødselsdato på store disketter til dagens
visjon om En innbygger – en journal. Som kundeansvarlig er jeg stolt over
å kunne si at vi fortsatt har kunder som har brukt Infodoc i de fire siste tiår
samtidig som vi er inne i en tid der vi aldri har fått flere nye kunder. Det
lover vel godt for de neste fire tiår også, vel?
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Layout/trykk: Cox - www.cox.no
Forsidebilde: De ansatte på Moloklinikken

Mari-Anne Frantzen
Kundeansvarlig

Produktsjefens Hjørne

Med Infodoc eSentral (versjon 2016.2)
får dere et par nye levende ikoner på
startpanelet. Der kan dere følge med på
om dere personlig eller kontoret har inngående eller utgående meldinger som
må håndteres. Et tastetrykk eller klikk
fører dere til meldingsoversikten som
kun viser meldinger som må håndteres,
og der finnes bare noen få enkle valg.

Skriv ut og send, send på nytt eller ignorer fordi det er bekreftet, for eksempel
via telefon, at meldingen har kommet
frem. IT-drift og meldingsansvarlig på
mindre kontorer vil bli veldig glad for å
høre at Infodoc eSentral kjører som en
Windows-service. Det vil ikke lenger
være nødvendig å starte programmene
Meldingssentral og InfoEDI på laben
eller serveren.
I forrige nyhetsbrev varslet vi at det
fra September 2015 ville være mulig å
sende en pasients journal til en annen
behandler uavhengig av hvilket journalsystem mottagende lege har. Foreløpig
går dette kun mellom Infodoc-kontorer.
Men prosjektet er ett samarbeid mellom
Legeforeningen, EPJ-løftet og EPJleverandørene, og vi har fått signaler om
at de andre leverandørene vil komme
etter i løpet av 2016.

Dialog, støtte for vikarer og pårørende.
Infodoc eSentral vil også løftes videre,
blant annet med full støtte for meldinger
med vedlegg. Endelig vil vi kunne motta
histologisvar og røntgensvar med bilder,
eller legge ved PDF-brev i henvisninger
og dialogmeldinger.
Husk at alle Infodoc Plenario-versjoner
har oppdaterte hjelpefiler og brukerveiledninger 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.
Endre Dyrøy,
produktsjef

Andre nyheter som kommer i versjon
2016.2 (vår/sommer 2016) er nyhetsbrev inne i Infodoc Plenario, med
varsel i startpanelet. Enklere sending
av epikriser for legevakter, forbedringer
i helsestasjons-modulen og jordmormodulen.
Videre fremover mot våren og høsten
jobber vi med ny funksjonalitet i Digital

NYANSATTE
John Sørum
I januar i år ansatte vi John Sørum som ny leder for konsulentavdelingen. John begynte i
IT-bransjen i 1997 og har jobbet i både IBM, Telenor, EDB og EVRY. De siste ti årene har
han jobbet som avdelingsleder i EVRY for en konsulentavdeling med ansvar for kunder
innenfor en rekke ulike bransjer, blant annet forsikring, bank, finans og industri. John
har bred teknisk- og ledelseserfaring og har jobbet med både store og små prosjekter
for en rekke ulike kunder i de ulike bransjene. Av utdannelse har John en bachelor i
økonomi, administrasjon og ledelse ved Norges Handelshøyskole. I tillegg har han en
rekke kurs og sertifiseringer innenfor tekniske fagområder, og skal være godt rustet for
oppgavene i Infodoc.
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Nyheter

Forenkling av kommunikasjon og
samhandling. Støtte for en prosess med
pasienten i fokus, og enkel hverdag for
våre brukere. Hvordan kan vi som EPJleverandør være med å bidra her? Det
er en utfordring Infodoc har jobbet med
en stund. Hvordan lage løsninger og
brukergrensesnitt som gjør det enkelt
å kommunisere? Hvordan klare å skjule
kompleksiteten (sertifikater, kryptering,
transportkvitteringer, linjekvalitet,
oppetid), samtidig som vi ivaretar
pasientsikkerhet og leverer et program
som er enkelt å bruke. Integrasjon mot
adresseregisteret forenklet oppsett
av nye partnere noe, men vi var ikke
i mål. Våren/sommer 2016 bredder vi
endelig vår nye kommunikasjonsløsning
Infodoc eSentral som er enkel å bruke,
og sikker og lett å drifte. Oppgraderingen
skjer uten kostnader som en del av
vår vanlige oppgradering av Infodoc
Plenario.
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KONTAKT FASTLEGEN PÅ NETT
- Halvdagsseminar i Oslo Kongressenter 11.mars

Bestill
time

4

Fredag 11.mars samlet vi brukere av Infodoc
Plenario fra hele landet i Oslo Kongressenter
til seminar. Tema for dagen var den kommende
tjenesten for digital dialog med fastlegen
over Helsenorge.no. Engasjerte fastleger
og helsepersonell fikk stille spørsmål om
tjenesten til representanter for Direktoratet for
e-helse, som i tett samarbeid med Infodoc har
utviklet tjenesten som skal øke servicenivået
på legekontoret.
Skal samle all helseinfo på ett sted
Brukere av Infodoc Plenario kom tilreisende
fra alle deler av landet for å bli bedre kjent
med de nye digitale tjenestene, som snart skal
bli en del av hverdagen på fastlegekontorene.
Det nye Direktoratet for e-helse, som ble
etablert 1.januar i år, fortalte om fremgangen
i prosjektet som er helsemyndighetenes
store e-helse-satsning for 2016. Seniorrådgiver Gina Lind bekreftet at myndighetenes

Forny
resepter

Start
e-konsultasjon

store ambisjon er å samle all helseinfo for
landets innbyggere på ett sted, nemlig på
helseportalen Helsenorge.no. Foreløpig kan
innbyggerne allerede logge inn med sikker
bank-ID for å se sine resepter og for å fylle ut
sin kjernejournal. Pasienter på Vestlandet har
allerede oversikt over sine timebestillinger,
og innbyggere i Helse Nord har innsyn i sin
pasientjournal. Gina Lind i Direktoratet
for e-helse kunne fortelle at oppgjør for
pasientreiser også vil være tilgjengelig på
Helsenorge.no fra mai i år.

En enklere hverdag for leger og pasienter
De nye digitale tjenestene som skal tjene som
et supplement til pasientkonsultasjonen på
legekontoret, er timebestilling på nett, fornyelse av resepter, e-konsultasjon og kontakt
med legekontoret for administrative spørsmål. Fastlege Regin Hjertholm ved Eidsvåg
legekontor har testet løsningen i snart ett år
og forteller om en enklere hverdag for både
pasientene og de ansatte ved legekontoret.
Spesielt trekker han frem det faktum at de
nå har lite telefonkø, fordi mange pasienter
velger å selv bestille time eller ny resept, og
få svar på sine spørsmål over nett.

Nytt seminar for dem som ikke har deltatt

Ekspertpanelet bestod av seniorrådgiver i Direktoratet for
e-helse, Gina Lind, fastlege Regin Hjertholm ved Eidsvåg
legekontor, konsulent i Infodoc, Thomas Stadaas, og
kundeansvarlig Mari-Anne Frantzen.

Kontakt
legekontoret

Løsningen for digital dialog med fastlegen
rulles ut på Infodoc sine fastlegekontor
gradvis i løpet av året, med oppstart nå i vår.
På bakgrunn av svært gode tilbakemeldinger
fra deltakerne på våre seminar velger vi å fortsette med slike informasjonsmøter. Dersom
du ønsker å delta på et av våre seminar må
du være oppmerksom på invitasjoner som
vil bli sendt ut i løpet av våren.

Entusiastiske leger og helsepersonell viste stort engasjement
for de nye digitale tjenestene, som snart blir en del av
hverdagen, da vi samlet kunder fra hele landet i Oslo
Kongressenter 11.mars.

Fürst Forum i Infodoc Plenario
– nye funksjoner
Fürst Medisinsk Laboratorium er Norges
største private laboratorium, som leverer
laboratorietjenester innen medisinsk biokjemi,
mikrobiologi, cytologi og histologi. Fürst
Forum er en egenutviklet toveis tjeneste der
legekontorene rekvirerer elektronisk og kan
ha direkte dialog med laboratoriet.
Mange av Infodocs kunder benytter Fürst
Forums laboratorietjenester. Nå finnes
en forbedret og godkjent versjon for samhandling mellom Infodoc Plenario og Fürst
Forum. Stovner Legesenter har vært sentrale
i pilotering av ny versjon, og Fürst Forum
og Infodoc har i samarbeid utført et godt
utviklingsarbeid.
For å kunne benytte seg av de nye funksjonene
som nå er tilgjengelig, må man ha oppdatert
journalsystemet til versjon 2015.2 UPD2 eller
nyere. I Fürst Forum må man være på versjon
2.5.1.1 eller nyere. Den nye versjonen i Fürst
Forum er felles for tradisjonell følgeskrivbasert Forum og etikettbasert Forum Fleks.
Komplett brukerveiledning for aktivering av
de nye funksjonene kan hentes fra: www.furst.
no/for-legekontoret/furst-forum/
Kontakt gjerne Fürst Markedsgruppe dersom
du har spørsmål om de nye funksjonene.
Disse kan du kontakte på telefon 22 90 96
69 eller e-post; marked_support@furst.no.

NYE FUNKSJONER I FÜRST FORUM:
Endret utskrift av følgeskriv
Fürst Forum overtar nå all utskrift av følgeskriv. Tiden fra fullført rekvirering til retur
journalnotat er betydelig raskere. Dette vil være tidsbesparende for rekvirenten.

Dokumentasjon av utført rekvirering
Journalnotatet oppdateres med melding om rekvirering fra samtlige fagområder, klinisk
kjemi, mikrobiologi, cytologi og histologi. Ved å klikke på korrespondanse-meldingen
vil det vises en full dokumentasjon over hva som er rekvirert. Nytt er også at det
skrives en tekst i notatet hvis det er laget en midlertidig rekvisisjon i Fürst Forum.
Om Plenario-brukeren har aktivert autotakst vil det automatisk opprettes ordre med
relevante takster for prøvetaking. Dette inkluderer både bruk av 701a og 701c.

Rekvirering av EgenLab (interne prøver)
Rekvirering av interne prøver under EgenLab-fanen i Fürst Forum utfører en fullverdig
rekvirering i Infodoc Plenario. Om Plenario-brukeren har aktivert autotakst vil det
automatisk opprettes ordre med relevante takster. Fürst Forum har også samhandling
med Unisofts ”LIMS in a Box” og oppsett for dette ordnes av Unisoft support.

Bruk av Arbeidsliste Lab
Dersom legekontoret har valgt å aktivere Arbeidsliste for Lab i Plenario, vil rekvirerte
interne prøver under EgenLab-fanen i Forum kunne legges over i denne av Plenariobrukeren ved å trykke <F2> i journalnotatet. Menyen i Arbeidsliste Lab inneholder
linken ”Åpne i Fürst”. Denne kan kun benyttes hvis etikettbasert Fürst Forum er
installert.

Tekst for diagnose og klinisk opplysninger
Det er nå mulig å gjøre fast oppsett for å ta med tekst fra Diagnose og/eller Anamnese
i journalnotatet over til Diagnose og Kliniske opplysninger i Fürst Forum. Dette valget
er individuelt for hver bruker

På Fürst Forum Support treffes (fra venstre) Sveinung Rørstad, Solveig Røtterud, Linda Dragland, Eva Sjule, Marit Hagberg,
Martine Engeset og Truls Skau.
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Infobruks kurs og årsmøte
12.-13.februar
Infodoc sin brukerorganisasjon, Infobruk,
samler hvert år brukerne av Infodoc
Plenario til faglig påfyll og kurs i bruk
av journalsystemet. I år gikk møtet av
stabelen på Clarion Hotell Royal Christiania i Oslo. Infodoc deltok med ansatte fra
alle avdelinger og bidro med kurs, og med
plenumsforedrag. Daglig leder i Infodoc,
Bjarte Ottesen, orienterte om Infodocs
planer for 2016 og supportsjef Johan Le
Bozec delte gode råd for bruk av Infodoc
Plenario.
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Det er alltid hyggelig å møte våre kunder
ansikt til ansikt, og ikke bare gjennom telefonen, og vi setter stor pris på Infobruks
årlige arrangement. Datoen for neste
års arrangement, 10.-11.februar 2017, er
allerede krysset av i vår kalender!
Fastlege Khoa Duong bidro under lørdagens tematorg hvor han viste sine kolleger hvordan han ved hjelp av gratisprogramvaren AutoHotKey har automatisert sin bruk av journalsystemet.

Kati Kisfaludi fra supportavdelingen og kundeansvarlig
Mari-Anne Frantzen i hyggelig prat med Rannveig Haugen
fra Sandvika spesialistsenter (i midten).

I pausene var det tid for å besøke utstillerne og slå av en
prat med Infodoc sine representanter.

Daglig leder i Infodoc, Bjarte Ottesen, la frem målsetningen om å fortsatt være den leverandøren som tilbyr best
support til sine kunder.

Så har vi nok en gang - den 29. i rekken - avholdt innholdsrike
INFOBRUK-dager. Årets kurs ble avholdt i Oslo. Fredagen var viet
temaer som raskt vil endre vår e-kommunikasjon med pasienter, og
samhandling innen helse generelt.
Mange nye ord er i ferd med å prege vår hverdag: Digital dialog,
e-mestring, e-helse, m-helse, velferdsteknologi og beslutningsstøtte.
En økende del av kontakt med pasienter vil foregå digitalt. Dette
gjelder ikke bare mellom pasient og fastlege, men like mye innen
pleie og omsorg. Teknologien vil kunne varsle når medisiner ikke
blir tatt og toalettbesøk uteblir.
Myndighetene har stor oppmerksomhet på e-helse og utviklingen
går nå meget raskt. Det er ikke så enkelt å holde tritt med hvem
som bestemmer hva, men innsikten ble bedret ved å høre om det
nyopprettede Direktoratet for E-helse, og Nasjonalt IKT som er
spesialisthelsetjenestens hovedarena for E-samhandling.
Med stor entusiasme fortalte allmennlege Susanne Prøsch om
arbeidet til Referansegruppen for EPJ (elektronisk pasient journal)
og ES (elektronisk samarbeid). Dette er en frivillig organisasjon som
favner brukere av alle journalsystemer og som jobber aktivt for en
bedre journal og samhandling uavhengig av system man selv bruker.
Gruppen gjør en formidabel innsats. Mange i gruppen bruker Infodoc
og er viktige pådrivere til å gjøre vårt program bedre.

INFOBRUKS STYRE

INFOBRUKS HJØRNE

Paul Juul-Hansen,
Rasta legesenter

Odd Lauvskard
Allmennlege Bergen

Marianne Vestheim Kversøy
Helsesekretær Bergen

Kari Grindheim,
helsesøster Fjell kommune

Knud Erik Alsbirk
Øyelege Sotra

Maria Barøy Ræder,
Gynekolog Bergen
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Lørdagen var tradisjonen tro, Infodocs dag. Vi fikk høre at Infodoc
stadig kaprer markedsandeler og samarbeider godt med myndigheter
for å tilpasse seg den nye virkeligheten med økt digitalt samarbeid.
Tematorgene omhandlet meldingsflyt, labmodul med arbeidsliste,
oppsett av internlab, og ikke minst supportstasjonen hvor man kunne
løse problemer som man har notert seg, men aldri rukket å melde
inn som et problem.
Stor oppmerksomhet fikk også allmennlege Khoa Duong som viste
hvordan gratisprogrammet AutoHotkey kan brukes i Infodoc. Der
Infodoc har svakheter, har Khoa løsninger for å gjøre programmet
bedre og mer effektivt. Det være seg å unngå mange tastetrykk, se
siste linje i historisk journal som har en tendens til å forsvinne, eller
å skrive autotekster.
Flere av foredragene fra fredagsprogrammet finner dere på Infobruk.
no. Mer om AutoHotkey finner dere også der. Følg også med på
brukerforumet. Mange tips kommer frem der og du kan aktivt delta
med spørsmål eller egne tips.

Susanne Prøsch
Fastlege i Sandefjord

MEDLEMMER
I PRODUKTRÅDET
Leder i infobruk er fast medlem +

Neste Infobruk konferanse blir i Bergen 10. – 11. februar 2017. Det
blir stor fest, 30-årsjubileet må markeres!
Vennlig hilsen
Paul Juul-Hansen, leder Infobruk.

Regin Hjertholm
Eidsvåg legekontor

Finn Skogstad
Stovner legesenter As
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Rabatt på egenandel

FEST: Hvordan oppdatere manuelt

Fra økonomimodulen : Verktøy >vedlikehold>prisliste>Ny pris

Fra serveren, finn Infodoc Plenario Serverkonsoll og velg
konfigurasjon

Velg oppdatering av
FEST> Oppdater
medikamentliste
Til slutt: lagre og lukk
OBS: Dette bør gjøres uten
drift på anlegget

1. Lage en rabatt-priskode for rabatt på egenandel til pasient.
2. Vanlig konsultasjontakst brukes på ordren sammen med rabattkoden
på egenandel. Beløpet på rabatten setter til minus beløpet på
egenandelen.
3. Sett «Betalingsbetingelser» til «Gebyrfri»
4. Velg «giro» som betalingsmåte. Da får HELFO info via trygdeoppgjøret
at egenandelen ikke er betalt. (Om en velger kontant eller kort blir
egenandelen merket som betalt)

Medikasjon: Vis seponerte - Tilbakestill visning
I medikamentmappen: Som standard vises ikke seponert
medikasjon, ta av haken for at de seponerte også skal vises.
Om man ikke får opp all informasjon i medikamentmappen kan
man tilbakestille visningen ved å høyreklikk på tittel feltet.

Fjerne fastlegesignatur
Gå til systemvedlikehold>vedlikehold >Journalvedlikehold
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Slå sammen 2 journaler
Gå til systemvedlikehold som administrato

Sette inn et ekstra felt
For å legge til eller fjerne felt i timeboken:

Endre gjerne navnet på journalen dere ikke ønsker å beholde.

Gå til verktøy>1 – 7 dager

www.infodoc.no/support

SUPPORT

Korrespondanse: Løsrive dokumenter

Snarvei: Formater tekst

Funksjon som egner seg veldig fint til de som har flere
skjermer. Bare å «dra» i mappen for å løsrive den til samme
eller en annen skjerm.

Om man ønsker å kopiere tekst, men uten å beholde formateringen kan
man bruke denne snarveien (Finnes på F9)

Er ikke denne tilgjengelig hos dere, så gå til systemvedlikehold>verktøy>
administrere skjema>snarveier. Finn snarveien, sett en hake ved siden av
den og velg lagre og lukk.

Sending av journal som PDF
Fra journalen går til fil >Eksporter journal til PDF. Denne kan
brukes til å sende journal for eksempel på CD
Journalutveksling er beregnet for å sende journal elektronisk
til/fra Infodoc Plenario. (andre leverandører vil også kunne
motta etter hvert)
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Login-server
Med rolle administrator: gå til systemvedlikehold  login –server  høyreklikk og logg ut bruker som ikke er på kontoret for å frigjøre en lisens.

Tips
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Infodocs første legesenter
med adgangskontroll
Infodoc startet 2016 med å stifte bekjentskap med nyetablerte Moloklinikken i Fornebuporten. I lyse
og toppmoderne lokaler møter vi tre avtalespesialister og testpersonell med det beste av testutstyr for
deres spesialfelt.

Spesialistlegesenter med avanserte utredningsmuligheter

Intuitivt, enkelt og oversiktlig

De tre avtalespesialistene på Moloklinikken ønsker en bred
pasientgruppe velkommen til legesenteret. Dr. Frøydis Olafsen
er spesialist innen barnesykdommer og allergologi, Dr.med. Even
Holt har spesialisert seg innen indremedisin og hjertesykdommer,
og Dr. Knut Vegard kan tilby sin ekspertise innen indremedisin,
lungesykdommer og allergologi. Sammen med høyt kvalifisert
testpersonell utfører de et bredt spekter av tester som ledd i utredning og behandling.

Legene ved Moloklinikken forteller om en myk overgang til Infodoc Plenario. De har blitt godt støttet av driftsselskapet Unisoft
ved oppstarten på nytt kontor, noe som har gitt dem trygghet i
prosessen. – Jeg opplever Infodoc Plenario som intuitivt, enkelt og
oversiktlig, forteller Dr. Frøydis Olafsen, som er godt fornøyd med
valg av journalsystem. Kollegene hennes nikker samtykkende, men
må samtidig påpeke at noen nye rutiner har de måttet lære seg.
Vi takker for en hyggelig visning på Moloklinikken og ønsker dem
lykke til videre!

Resepsjonsfritt venterom
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På den lekkert innredede klinikken er det lagt opp til stor diskresjon for pasientene. Driftsleder Hege Haugnæss tar vel imot
Infodocs representanter i byggets første etasje hvor pasientene må
registrere seg med fødselsnummer før de får adgang til de øvrige
etasjene. Når pasienten registreres oppdateres pasientens status i
timeboken automatisk til «kommet». Ved hjelp av denne løsningen
har Moloklinikken kunnet velge å ha et resepsjonsfritt venterom,
og helsepersonellets ressurser kan brukes til annet enn å besvare
henvendelser i luken. Hege Haugnæss forteller at det var avgjørende
for valg av journalsystem at de kunne få adgangskontrollen integrert
med journalsystemet. Løsningen for adgangskontroll, som er integrert i Infodoc Plenario, er utviklet av Infodocs samarbeidspartner,
Unisoft - leverandør av driftsløsninger til legekontor og helseforetak.
– Tidligere har legene benyttet journalsystemet System X fra Hove
Medical, men vi måtte gå over til Infodoc Plenario for å få den
løsningen som vi ønsket, forteller Haugnæss.

Legene Frøydis Olafsen, Knut Vegard og Even
Holt vente seg raskt til den nye hverdagen
med Infodoc Plenario etter å ha brukt
System X tidligere.

Driftsleder ved Moloklinikken, Hege Haugnæss.

Moloklinikken har høyt kvalifisert testpersonell og avanserte utredningsmuligheter for allergi, hjerte og lungesykdommer hos barn,
ungdom og voksne.

Driftsselskapet Unisoft, her representert ved seniorkonsulent Elling Bae, har
bistått Moloklinikken i oppstarten.

Moloklinikken er stolt innehaver av en Body Box
(plethysmografi) som er tilpasset rullestol.

www.infodoc.no

EKSTERN
HELSESEKRETÆR
Ingen ubesvarte henvendelser. Ingen faste
høye lønnskostnader. Aldri opptattsignal.
Ring oss i dag på 55 94 45 45
✔ Betjener sentralbord og kundeservicetelefon på heltid, deltid
eller ved for lang svartid iht. den nye fastlegeforskriften.
✔ Telemedic kan motta, behandle og besvare inngående anrop,
digital dialog og sms/epost fra dine pasienter og forbindelser.
PA RT N E R

✔ Våre helsesekretærer kan administrere timebøker, svare på
pasientspørsmål etter oppslag i journalsystemet via NHN.

Telefon: 55 94 45 45

|

www.telemedic.no

Hva er egentlig tilstanden på ditt IT-miljø?

Gratis kvalitetssjekk av din IT-løsning fra Atea!
Er du usikker på kvaliteten på din IT-løsning,
og om den tilfredsstiller kravene i ”Norm for
informasjonssikkerhet i helsesektoren”?
Vi hjelper deg med en uforpliktende og kostnadsfri kvalitetssjekk av ditt IT-miljø. Du får:

g
g
g

Detaljert statusrapport
Kortfattet risikoanalyse
Konkrete anbefalninger til tiltak

Kontakt meg i dag for en uformell prat om Atea Kvalitetssjekk! AM for privat Helse, Anne-Line Halvorsen:
40628004
anne-line.halvorsen@atea.no
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