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Leder

V

i har i lengre tid snakket om de nye digitale
tjenestene som skal bli tilgjengelig for
pasientene i 2016. På nettsiden Helsenorge.
no skal man kunne logge seg inn for å bestille
time, fornye resepter, få e-konsultasjon fra sin
fastlege eller kontakte legekontoret for spørsmål
av mer administrativ karakter. Flere legekontor med
Infodoc Plenario har allerede tatt i bruk tjenesten,
og alle våre kunder får fortløpende tilbud om å
installere dette. Tempo på utrullingen bestemmes
av Direktoratet for e-helse.
Vi har avholdt to halvdagsseminarer i forbindelse med
innføringen av de nye digitale tjenestene, ett i Bergen
og ett i Oslo. Oppslutningen om disse seminarene
har vært stor og vi har høstet gode tilbakemeldinger
på innholdet. Derfor inviterer vi til to nye seminarer
i september, denne gang i Stavanger og Oslo. Mer
informasjon og påmelding finner du på våre nettsider.
Denne formen for faglige samlinger er noe vi vil fortsette
med. Allerede til høsten vil Infodoc sin konsulentavdeling arrangere halvdagsseminarer med fokus på
bedre arbeidsflyt på legekontoret. Konsulentavdelingen
har i samarbeid med erfarne helsekonsulenter fra
PricewaterhouseCoopers jobbet med å optimalisere
bruken av Infodoc Plenario for å oppnå størst mulig
effektivitet i hverdagen. Denne guiden for bedre
arbeidsflyt har blitt presentert for utpekte brukere av
Infodoc Plenario, og vi er overbevist om at alle våre
brukere vil ha stor nytte av å få kjennskap til denne.
I Infodoc har vi satt oss som mål å tilby den beste supporten på markedet. Filosofien vår er å ha kontinuerlig
fokus på god og effektiv kundeoppfølging. I løpet av
de seneste årene har vi investert i vår supportavdeling
og har nå på plass et erfarent og effektiv team som
tar imot telefoner og oppklarer saker på kort tid. Per
mai 2016 var gjennomsnittlig ventetid på telefonen 34
sekunder, og de fleste sakene som blir meldt inn blir
løst i første telefonsamtale. Vi håper at du som benytter
deg av tjenesten opplever at kvaliteten på tjenesten er
tilfredsstillende. Vi vil fortsette å jobbe for best mulig
support, for det tror vi gir de mest tilfredse kundene.
Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer!
Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as

Ansvarlig utgiver Infodoc as
Tekst Bjarte Ottesen, Mari-Anne Frantzen, Marte Oppedal
Berge, Johan Le Bozec, Endre Dyrøy.
Layout Cox kommunikasjonsbyrå
Forsidebilde Arne Instebø og Kjersti Opheim Moldenes ved
Idrettsmedisinsk Avdeling.
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Den nye i-en
I skrivende stund har alle våre kunder fått Infodoc Plenario
versjon 2016.1.

S

amtlige som har tatt versjonen i bruk, har nok lagt merke til
endringen som er gjort i startpanelet. Modulene som man
tidligere fant nede til høyre i skjermbildet, er nå flyttet til toppen – og med et mer moderne utseende.
Ikke alle endringer og nyheter i versjonene er like iøynefallende som
dette. Infodoc erfarer at det er en utfordring å få formidlet våre nyheter
og tips til alle. Det kommer stadig ny funksjonalitet som vi informerer
om i elektroniske nyhetsbrev, i linken «nytt i denne versjonen», samt
at den elektroniske brukerhåndboken (F1) til enhver tid er oppdatert
når nye versjoner lanseres.
Men likevel ser vi at svært mange ikke blir klar over ny funksjonalitet
som man gjerne har etterspurt i lang tid.

Jeg benytter derfor anledningen til å markedsføre den nye i-en. Et
symbol i startpanelet med bokstaven i for Informasjon fra Infodoc. Ved
å klikke på dette symbolet, får samtlige brukere tilgang til nyhetsbrev
og andre tips som vi mener kan være nyttige for alle. Tidligere var det
kun navngitte personer med oppgitt e-postadresse som fikk denne
type informasjon.
Dersom det finnes nye uleste nyhetsmeldinger, vil man enkelt kunne
se det ved at det vises et tall nede på symbolet. Når en melding er
lest og lukket, forsvinner den fra listen over nyheter, men kan hentes
frem igjen når som helst.
Vi håper med dette at det skal bli enklere for alle å gjøre seg kjent
med nyhetene i en travel hverdag.
Ønsker alle våre kunder en fin sommer med nyheter fra den nye i-en.

Mari-Anne Frantzen
Kundeansvarlig

Produktsjefens Hjørne
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H

va er det best
mulige journalsystemet for
fremtiden? Det
skal være enkelt
og intuitivt i bruk,
gi rom for å fokusere på pasienten,
presentere riktig beslutningsstøtte
for de valg medisinsk eller merkantilt personell står overfor, støtte
og forenkle de ulike legekontors
arbeidsprosesser, og være enkelt
å drifte. Vi vet hva målet er, og i
hvilken retning vi skal bevege oss.
Og etter hvert som det kommer forbedringer må vi klare å oppdatere
våre brukere slik at de får med seg
endringene og kan utnytte disse.
I disse dager har vi tilgjengeligjort
Infodoc Plenario 2016.1 for alle våre
kunder. De største endringene i
denne versjonen er skjulte da vi
har forberedt Plenario til å kommunisere med vår nye kommunikasjonsløsning; Infodoc eSentral. Den
nye kommunikasjonsløsningen
piloteres nå, og vil bli tilgjengelig
over sommeren.
Den viktigste synlige nyheten i
versjon 2016.1 er at startpanelet har
fått nytt design. Jeg håper dere har
fått med dere at alle hurtigtaster
til modulene virker fortsatt, og at
dere lett finner frem til modulene
hvis dere foretrekker å bruke mus.
Med 2016.1 kom også muligheten
for å sende nyhetsbrev til hver
enkelt bruker via Plenario, uten å
benytte e-post. Her vil det komme
viktige nyheter fra oss, brukertips,
lettlest informasjon om hva som er
nytt i de ulike versjonene og annen

www.infodoc.no

kritisk informasjon. Det interne
nyhetsbrevet er en del av jobben
med å sørge for at våre brukere får
med seg endringene som kommer,
og på en enkel måte kunne utnytte
disse.
Jeg håper også at dere som er
fastleger har gått inn i systemvedlikehold og startet fastlegeabonnementet på nytt. Da vil mottak
av fastlegelisten skje automatisk
når Nav/Helfo sender ut informasjonen, manuell innleggelse av
mottatt fil er ikke lenger nødvendig.
Internt hos oss har vi ferdigstilt
Infodoc Plenario 2016.2 og Infodoc
eSentral, og startet piloteringen
av disse. Så langt er alt vel. Den
viktigste nyheten er at dere med
2016.2 vil få muligheten til å ta i bruk
vår nye kommunikasjonsløsning.
InfoEDI og meldingssentralen vil
utgå, og erstattes av en moderne
og mye mer brukervennlig og
driftsvennlig løsning. En annen
endring er at ved mottatt henvisning vil pasientens personalia bli
automatisk oppdatert. For legevakter blir det mulig å automatisk
sende epikriser til fastlegen, og
det kommer hurtigtast for å sende
intern e-post til seg selv, ettersom
mange bruker denne som egen
huskelappliste.
Flere og flere av våre kunder vil få
mulighet til å ta i bruk digital dialog
med pasientene utover høsten. De
nye digitale tjenestene, som skal
tjene som et supplement til pasientkonsultasjonen på legekontoret,
er timebestilling på nett, fornyelse
av resepter, e-konsultasjon og

post@infodoc.no

kontakt med legekontoret for
administrative spørsmål. De som
til nå har testet løsningen har gitt
oss mange gode tilbakemeldinger,
så med Plenario 2016.2 gjør vi et
løft og forenkler arbeidsbildet for
e-kontakt og e-konsultasjon. Vi gjør
det også mulig å booke timer som
ikke sendes til Helserespons. Flere
enn forventet bruker timeboken
aktivt for intern kommunikasjon på
kontoret, og da skal ikke alltid denne
informasjonen sendes til pasient.
Videre utover sommeren og høsten
jobber vi med ny funksjonalitet i
Digital 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.
Vi begynner også jobben med å
forberede Plenario for å støtte
e-resept versjon 2.5. Dette er en
forberedelse til å lage multidosefunksjonalitet neste vår.
Minner igjen om 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

815 32 020
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Aktuelt

Vinterkurs på Bardøla

Deltakerne fikk blant annet frisket opp førstehjelpskunnskapen under årets vinterkurs
på Geilo i regi av Buskerud legeforening.

H

vert år arrangerer Buskerud
legeforening vinterkurs på
Bardøla Høyfjellshotell – et
populært kurs hvor man kan kombinere
faglig påfyll med utfoldelse i skiløypene
på Geilo.

Bli med på seminar
i Oslo eller Stavanger!

I år var det rekordstor oppslutning rundt
møtet 29.-30.januar, slik at det ble satt
opp et ekstra kurs 15.-16.april for dem
som ikke fikk plass på det første. Infodoc
deltok som utstiller begge helgene og
fikk møtt mange av våre kunder, og svart
på spørsmål om bruk av journalsystemet. Slike kurs er også en fin arena for
å komme i kontakt med dem som kan
tenke seg å bytte journalsystem, og som
vil se nærmere på hva Infodoc kan tilby.
Tema for årets vinterkurs på Geilo
var Akuttmedisin, og deltakerne
fikk god mulighet til å friske opp sin
førstehjelpskunnskap.
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Bestill
time

H

Forny
resepter

elsenorge.no, digital dialog og
e-konsultasjon er begreper som
du som fastlege snart må forholde
deg til. Fredag 2.september kommer
Infodoc til Stavanger, og 23.september
til Oslo, for å gi deg forståelse av de
nye digitale løsningene som skal være
tilgjengelig for pasientene i løpet av
2016. Du vil også få se praktisk bruk
i Infodoc Plenario. Flere legekontor
benytter nå digital dialog med pasientene, og noen av dem vil dele sine
erfaringer denne fredagen.

Start
e-konsultasjon

Kontakt
legekontoret

Kolleger ved fastlegekontor over hele
landet har hatt stort utbytte av å delta
på dette seminaret. Ta med deg dine
kolleger og se hvordan digital dialog
kan være et nyttig verktøy for å gjøre
arbeidsdagen mer effektiv!
Påmelding og mer informasjon finner
du på våre nettsider;
www.infodoc.no/kurs/seminar

2.5
Allmennmedisinsk våruke
på Kongsberg

I

nfodoc var i år invitert til Allmennmedisinsk
våruke på Kongsberg, for å vise frem hva vi
har fått til i samarbeid med EPJ-løftet.

Infodoc samarbeider godt med Legeforeningen
og Helsedirektoratet og er alltid tidlig ute med
den funksjonaliteten som er bestilt via EPJ-løftet
– programmet for forbedring av journalsystemene
for legekontor.
EPJ-løftet består av flere delprosjekter hvor krav
til funksjonalitet baseres på brukerstyrte behov.
I løpet av 2014 og 2015 har Infodoc gjennomført
følgende kvalitetsfremmende delprosjekter:
• Digitale tjenester mellom pasient og fastlege (Digital dialog via Helsenorge.no)
• Elektronisk overføring av fastlegejournal
• Standardiserte mappingtabeller for Norsk Laboratoriekodeverk (Synonymordliste Lab)
• Brukervennlig varsel om manglende applikasjonskvittering for meldingsutveksling

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.
P A 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
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Kurs

Infodoc tilbyr en rekke kurs, både ved overgang til nytt system, men også
oppfriskningskurs for kunder. Vi ønsker å spre kursene utover landet slik at flest mulige
brukere kan delta på disse. Du har også anledning til å bestille spesialtilpassede kurs
for din arbeidsplass. Send en e-post til post@infodoc.no for nærmere informasjon.

Bergen

Systemvedlikehold
og meldingshåndtering
Dato/Tid
Nivå
Sted
Fokus

Pris

12.08.2016 - 09.00-12.00
Meldingsansvarlig
Infodoc, Dalhaugene 2 b
Gjennomgang av systemvedlikehold,
konfigurering av timebok, gjennomgang av
rapportmuligheter. Meldingsutveksling
med Infodoc Plenario.
3 500,-

Økonomikurs
Dato/Tid
Nivå
Sted
Fokus
Pris

12.08.2016 - 13.00-16.00
Alle
Infodoc, Dalhaugene 2b
Bruk av Infodoc Plenarios økonomimodul
3 500,-

Effektiv bruk av Infodoc Plenario
Dato/Tid
Nivå
Sted
Fokus
Pris

26.08.2016 - 09.00-12.00
Alle
Infodoc, Dalhaugene 2b
Bedre arbeidsflyt
3 500,-

Økonomikurs
Dato/Tid
Nivå
Sted
Fokus
Pris

26.08.2016 - 13.00-16.00
Alle
Infodoc, Dalhaugene 2b
Bruk av Infodoc Plenarios økonomimodul
3 500,-

Systemvedlikehold
og meldingshåndtering
Dato/Tid
Nivå
Sted
Fokus

Pris

30.09.2016 - 09.00-12.00
Meldingsansvarlig
Infodoc, Dalhaugene 2b
Gjennomgang av systemvedlikehold,
konfigurering av timebok, gjennomgang av
rapportmuligheter. Meldingsutveksling
med Infodoc Plenario.
3 500,-

Økonomikurs
Dato/Tid
Nivå
Sted
Fokus
Pris

28.10.2016 - 13.00-16.00
Alle
Infodoc, Dalhaugene 2b
Bruk av Infodoc Plenarios økonomimodul
3 500,-

Systemvedlikehold
og meldingshåndtering
Dato/Tid
Nivå
Sted
Fokus

Pris

25.11.2016 - 09.00-12.00
Meldingsansvarlig
Infodoc, Dalhaugene 2b
Gjennomgang av systemvedlikehold,
konfigurering av timebok, gjennomgang av
rapportmuligheter. Meldingsutveksling
med Infodoc Plenario.
3 500,-

Effektiv bruk av Infodoc Plenario
Dato/Tid
Nivå
Sted
Fokus
Pris

25.11.2016 - 13.00-16.00
Alle
Infodoc, Dalhaugene 2b
Bedre arbeidsflyt
3 500,-

Oslo

Systemvedlikehold og meldingshåndtering
22.09.2016 - 09.00-12.00
Meldingsansvarlig
Informasjon kommer
Gjennomgang av systemvedlikehold,
konfigurering av timebok, gjennomgang av 			
rapportmuligheter. Meldingsutveksling
med Infodoc Plenario.
Pris
3 500,Dato/Tid
Nivå
Sted
Fokus

Økonomikurs
Dato/Tid
Nivå
Sted
Fokus
Pris

22.09.2016 - 13.00-16.00
Alle
Informasjon kommer
Bruk av Infodoc Plenarios økonomimodul
3 500,-

Økonomikurs
Dato/Tid
Nivå
Sted
Fokus
Pris

30.09.2016 - 13.00-16.00
Alle
Infodoc, Dalhaugene 2b
Bruk av Infodoc Plenarios økonomimodul
3 500,-

Effektiv bruk av Infodoc Plenario
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Dato/Tid
Nivå
Sted
Fokus
Pris

28.10.2016 - 09.00-12.00
Alle
Infodoc, Dalhaugene 2b
Bedre arbeidsflyt
3 500,-

Stavanger

Økonomikurs
Dato/Tid
Nivå
Sted
Fokus
Pris

06.06.2016 - 13.00-16.00
Alle
Informasjon kommer
Bruk av Infodoc Plenarios økonomimodul
3 500,-

HJØRNE

INFOBRUKS

Hei alle Helsesekretærer
der ute, og alle andre!
Som representant fra Infobruk sitt styre er det
nå min tur til å skrive litt i Infomag.

I

NFOBRUK er en uavhengig interesseorganisasjon for alle
som bruker Infodoc Plenario journalsystem. Infobruk er et
viktig forum der brukere av Infodoc Plenario kan utveksle
erfaringer, tips og gjerne komme med innspill til forbedringer
av systemet.

Vi har en hjemmeside på www.infobruk.no. Der finner du opplysninger om Infobruk, hvordan bli medlem, Tips & Nyheter,
Maler & Snarveier, FAQ, Brukerforum etc. Du kan der også
kontakte oss i styret.

INFOBRUKS STYRE

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

Vi helsesekretærer har ikke så mange forum der vi kan utveksle
erfaringer og stille spørsmål om journalsystemet vi bruker, og
jeg vil derfor oppfordre dere til å bruke diskusjonsforumet på
hjemmesiden vår. Vi ønsker oss et “levende” brukerforum. Husk
også at alle spørsmål er like velkommen.
Infodoc gjør en veldig god jobb for at arbeidsverktøyet vårt skal
være enklest og så bra som mulig, men det er alltid mulig med
forbedringer. Jeg er sikker på at mange av dere har ideer og
innspill som kan gjøre hverdagen vår ennå lettere. Del det med
oss og vi formidler det videre. Vi har to medlemmer i Infodoc sitt
produktråd som representerer Infobruk og er med og bestemmer utviklingsplanen til Infodoc, på vegne av alle oss brukere.
Disse to medlemmene er valgt av Infobruks generalforsamling.
Jeg vil også minne dere på at i 2017 har Infobruk 30-årsjubileum.
Konferansen blir avholdt i Bergen. Følg med på hjemmesiden
vår, der vil det legges ut mer informasjon når det nærmer seg.
Håper jeg ser mange av dere der.
Jeg har lyst å ønske dere en god sommer med et dikt av Inger
Hagerup:
SOMMERØYA

Hav og himmel kinn mot kinn.
Motortøff og sønnavind.
Måkereir og terneskrik.

Susanne Prøsch,
Fastlege i Sandefjord

Hvite hus i hver en vik.
Sjøsprøyt over glatte skjær.
Ingen lekser, ingen klær.
Men vet du hva det beste er?
Jo, hele øya er full av svarte,
Søte,

MEDLEMMER
I PRODUKTRÅDET

Leder i infobruk er fast medlem +

Store,
Bjørnebær!

Marianne Vestheim Kversøy
Helsesekretær ved Eidsvåg legekontor
Regin Hjertholm,
Eidsvåg legekontor

Finn Skogstad,
Stovner legesenter As
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Support / Tips

Viktig melding vedrørende Windows 10
Windows 10 er det anbefalte operativsystemet til Infodoc Plenario og det er enkelt å oppgradere gratis.
Hvis du bruker Windows 7 eller 8.1, må du passe på å oppgradere før tilbudet om gratis
oppgradering utløper den 29. juli 2016.
Dette kan gjøres via feks Windows update. Mer informasjon kan finnes på Microsoft sine sider:
www.support.microsoft.com/nb-no/kb/3095675
Infodoc vil ikke kunne bistå med denne oppdateringen. Vi anbefaler derfor de som trenger bistand
til dette å ta kontakt med sin maskinleverandør.

Administratorrolle og fraværsassistent
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.
Slik tildeler du administratorrolle:

1) Skift rolle til administrator, gå til systemvedlikehold og marker personen
som man ønsker å gjøre rettighetsendring på

2) Velg administrator (OBS: administrator skal ikke være standard rolle på signaturen)

3) Trykk på lagre
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www.infodoc.no/support

På samme måte kan man om ønskelig
fjerne denne rettigheten etter ferien.
Vær oppmerksom 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 .

support@infodoc.no

815 32 020

Supportavdelingen minner også
om muligheten for å kunne benytte
fraværsassistent for overvåking av
elektroniske meldinger på vegne av
kollegaer som er på ferie i kombinasjon
med labsigneringsfunksjonen,

2.5

Fanene for fraværsassistent og lab
signering finner man i Startpanelet
og fullstendig brukerveiledning får
man ved å trykke F1-tasten (Hjelp).
Det er også viktig at minst én bruker
på kontoret til enhver tid vet og
har tilgang til hvor meldingssentral
arbeidsmodus og Infoedi kjører.

Lage nye kontakttyper og nye kontaktårsaker
1) Gå til systemvedlikehold og velg hvilken rolle
du ønsker å endre dette på

2) Høyreklikk på feltet «tilgjengelige kontaktyper»
og velg «ny»

3) Ønsker du den nye kontakttypen eller årsaken tilgjengelig ,
markerer du den og velger legg til

Nye support ikoner

1) Se hvilket kundenummer man har
2) Muligheten for å registrere en ny support sak
3) Fjernhjelp

Fjernhjelp-funksjonen er nå flyttet fra nede til venstre
til oppe til høyre i startpanelet.
Ved å trykke på dette ikonet
Får man da tilgang til
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Aktuelt

Trening som medisin
I slutten av 2015 får Infodoc en henvendelse fra Idrettsmedisinsk Avdeling på Brann stadion.
Her planlegges det å starte opp et tverrfaglig helsesenter med fokus på trening som medisin.
I løpet av en seks måneders tid får Infodoc følge Idrettsmedisinsk Avdeling fra en usikker oppstart
til å etablere seg som et ettertraktet tilbud med over 300 medlemmer.

I

drettsmedisinsk Avdeling holder til på
Brann Stadion i Bergen. I tillegg til å
følge opp Branns egen spillerstall tilbys
et tverrfaglig idrettsmedisinsk tilbud
til andre toppidrettsutøvere, mosjonister
og vanlige mennesker med sykdommer
og tilstander som krever trening, testing
og fysikalsk rehabilitering. Teamet på
Brann stadion består av allmennlege,
fysioterapeuter/manuellterapeuter,
muskelterapeut og sykepleiere. Planen
er å jobbe tverrfaglig for å gi idrettsutøvere,
mosjonister og pasienter en bedre og mer
helhetlig behandling.

Papirløs hverdag
– Da journalsystemet var på plass satte
vi i gang med full drift fra dag én. Det var
selvsagt utfordrende med et tverrfaglig
helse-team og med alt nytt av maskinvarer,
telefoni og medisinske apparater, forteller
Kjersti Opheim Moldenes, som er sykepleier og driftsleder på den nyetablerte
klinikken. Hun forteller at det er en stor
fordel at alle behandlerne på klinikken
10

På Idrettsmedisinsk Avdeling ønskes du velkommen av Arne Instebø (lege), Gregor Monsen (manuell
terapeut), Bjørn Rune Skråmestø (muskel terapeut), Nicolay Morland (manuell terapeut), Mona Liv Nupen
(sykepleier) og Kjersti Opheim Moldenes (sykepleier).

benytter det samme journalsystemet. Ved
hjelp av intern meldingsutveksling oppnår
de å ha en papirløs og effektiv hverdag.

Allmennlege med spesialkompetanse
Allmennlegen på Idrettsmedisinsk Avdeling
har spesialkompetanse på idrettsskader og
muskel- og skjelettlidelser. - Det tverrfaglige samarbeidet med fysioterapeut og
muskelterapeut, og mulighet for fysiske
tester og trening gjør at vi kan iverksette
en mye mer aktiv behandling av blant
annet hjerte- og karsykdom, muskel- og
skjelettlidelser, revmatisme, kreft, overvekt,
psykiske lidelser og osteoporose, forklarer
allmennlege Arne Instebø.

Helhetlig skadebehandling
og rehabilitering
Privatpersoner kan selv kontakte klinikken

for å bestille time, eller de kan henvises via
sin fastlege. – De fleste av våre pasienter
velger å tegne medlemskap som medfører
fri tilgang til allmennlege, fysioterapeut,
muskelterapeut, testing, laboratorium og
trening, forteller Instebø. Både toppidrettsutøvere og mosjonister nyter godt av kunnskapen og erfaringen som Idrettsmedisinsk
Avdeling har opparbeidet seg innenfor
skadebehandling og rehabilitering etter
skade. I tillegg kan man få måle sin yteevne
og styrke med det samme utstyret som
brukes på Brann-spillerne. - Kanskje vi kan
redusere bruken av medisiner dersom vi
ser at effekten av annen type behandling
er tilfredsstillende. Uansett vil vi i større
grad kunne møte helsemyndighetenes
ønske om å benytte fysisk aktivitet som
behandling av sykdom, forteller en engasjert Arne Instebø.

2.5

Idrettsmedisinsk Avdeling holder til i samme lokaler
som Sportsklubben Brann, på Brann stadion.

Å velge riktig maskinvareleverandør
er en viktig suksessfaktor
Ved etableringen av Idrettsmedisinsk avdeling kontaktet driftsleder
Kjersti Opheim Moldenes maskinvareleverandøren Atea for å
forhøre seg om hva disse kunne tilby dem. Det viste seg å være en
heldig beslutning å henvende seg til en leverandør som også har
stor kunnskap om Infodoc Plenario. – Vi har hatt en uvurderlig støtte
i Atea, skryter Kjersti Opheim Moldenes. Uten deres kompetanse,
positive innstilling og gode oppfølging ville oppstarten vært mye
mer kaotisk enn den var. Atea har levert både maskiner, AV-utstyr
og telefoni, og det er enkelt for meg å ha én leverandør å forholde
meg til når det er noe jeg trenger hjelp til.

Avansert utstyr: Med Alter-G tredemøllen kan pasienten trene med ned
til 20% av sin egen vekt. Pasienter med skader eller sykdom som reduserer
gangfunksjon, kan komme tidlig i gang med trening på denne tredemøllen.

På Idrettsmedisinsk Avdeling blir du ønsket velkommen i nyinnredede
lokaler på Brann stadion.

Idrettsmedisinsk Avdeling ser frem til å ta imot enda flere idrettsutøvere og pasienter i sin velutstyrte og nyinnredede klinikk.
Kontaktinformasjon og mer utfyllende beskrivelse av deres
tilbud finner du på deres Facebook-side: www.facebook.com/
Brannidrettsmedisinsk
Infodoc takker for et godt samarbeid så langt med gjengen på
Idrettsmedisinsk avdeling, og ønsker både dem, og fotballaget
Brann hell og lykke videre!

Idrettsmedisinsk avdeling utfører fysiologiske tester for blant annet styrke
og kondisjon for å finne yteevnen til den enkelte utøver og for å ha et
sammenlikningsgrunnlag når skade oppstår.

www.infodoc.no

Vi ønsker alle
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våre kunder og
samarbeidspartnere
en riktig god
sommer!

