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Nord-Norge-turné: I august fikk heldige Infodoc-representanter 
reise til Nord-Norge for å bli bedre kjent med legekontorene i landsdelen
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30-årsjubileum 10.-11. februar

Innholdsrik kursliste for høsten 
– meld deg på i dag!
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Direktoratet for e-helse har på Helsenorge.no 
publisert listen over hvilke legekontor som 
nå kommuniserer digitalt med pasientene. 

Denne listen består utelukkende av legekontor 
som bruker Infodoc Plenario. Disse legekontorene 
utfører nå e-konsultasjoner, og pasientene deres 
kan selv bestille time på nett, be om fornyelse 
av resepter eller kontakte legekontoret for mer 
administrative spørsmål. 
 
Alt foregår via nettsiden Helsenorge.no hvor man logger 
seg inn for å komme til «Min helse», som gir oversikt 
over ulike tjenester for å følge opp din personlige 
helse. I tillegg til digital kontakt med fastlegen vil man 
her blant annet finne sin kjernejournal, resepter og 
status på frikort. Flere tjenester er under utvikling og 
blir fortløpende publiserte etter hvert som de er klare 
til bruk.

Vi vet at det er mange av våre kunder som ser frem 
til å få ta i bruk de nye digitale tjenestene. Ettersom 
løsningen er ferdig utviklet og klar til bruk skulle vi helst 
sett at den ble gjort tilgjengelig for alle snarest. Men 
det er mange aktører som skal koordineres i denne 
prosessen, og helsemyndighetene har valgt en forsiktig 
utrulling for å sørge for kvalitet i alle ledd. 

Hittil har utrullingen vært vellykket og vi håper å se full 
utrulling mot slutten av året. Vi er i hvert fall ganske sikre 
på at løsningen er verdt å vente på. Tilbakemeldingene 
vi får fra våre kunder forteller om en ny hverdag med 
gode løsninger for både leger, helsepersonell og 
pasienter. Mange har allerede deltatt på vårt seminar 
som en forberedelse til de nye tjenestene. Fredag 
11.november avholdes årets siste seminar, denne gang i 
Stavanger. Jeg anbefaler alle i nær omkrets å delta her.

Infodoc har lange tradisjoner for kundeseminarer. 
Vår egen brukerforening, Infobruk, feirer til neste år 
30-årsjubileum! I den anledning inviteres alle brukere 
av Infodoc Plenario til faglig seminar og storslått feiring 
10.-11. februar 2017, på Clarion Hotel Bergen Airport. 
Sett av datoen i dag, og følg med i posten i nærmeste 
fremtid for skriftlig invitasjon.

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as

V
i er endelig klar 
med årets mest 
arbeidsbesparende 
nyvinning - Infodoc 
eSentral! Dette 
betyr at man ikke 

lenger skal benytte InfoEDI og 
meldingssentralen. Med Infodoc 
eSentral blir elektronisk kommu-
nikasjon og oppfølging av denne 
mye enklere. På startpanelet vises 
antall inngående og utgående mel-
dinger som eventuelt krever tiltak. 
Et tastetrykk eller et klikk fører dere 
rett til meldingsoversikten der det 
finnes få, enkle valg for å håndtere 
de meldingene som krever tiltak. 
Innkommende meldinger kan man 
enkelt legge til lege eller pasient, 
eller sende en tilbakemelding til 
avsender om at meldingen var 
feilsendt. For utgående meldinger  
har man like enkle valg. Den 
enkle arbeidsflaten er utarbeidet 
i samarbeid med EPJ-løftet og 
Allmennlegeforeningen. Løsningen 

er ferdig pilotert og testet, og utrul-
ling vil skje gradvis.

For noen år siden laget vi integra-
sjon mellom Infodoc Plenario og 
NHN-adresseregisteret på en 
slik måte at vi kunne opprette 
nye kommunikasjonspartnere 
for dere uten manuelle og kost-
nadskrevende steg. Dette nyter vi 
og dere nå gevinsten av. Takket 
være dette kunne vi enklere utvikle 
funksjonalitet for å kunne sende 
pasientjournaler som PDF-vedlegg 
mellom legekontor. 

Utrulling av Infodoc Plenario ver-
sjon 2016.2 startet september 2016. 
De viktigste nyhetene er videre-
utvikling av digital dialog, sikker 
kommunikasjon mellom pasient 
og fastlege, samt batch-sending 
av epikriser for legevakter. 

Senere i høst kommer Infodoc 
Plenario 2016.3. Med den kommer  

mulighet for utskrift av sykmeldings- 
oversikten, støtte for røntgen-
rekvirering via Fürst eller Interaktor, 
og støtte for meldinger med ved-
legg. Endelig kan bilder og PDF 
sendes og mottas sammen med 
henvisninger og epikriser. 

Rett før jul kommer vi også med 
versjon 2016.4. Den vil ha oppdatert 
NPR-rapportering og støtte for 
spesialistpraksiser som vil inngå 
avtaler om Fritt behandlingsvalg. 
Dette vil ikke gjelde mange da det 
i henhold til forskrift ikke er mulig 
å både være avtalespesialist og 
tilby fritt behandlingsvalg, men vi 
dekker det behovet også.

Til slutt vil jeg anbefale alle å ta i 
bruk hjelpefilene i Infodoc Plenario 
som man finner på hurtigtast F1.
 
Endre Dyrøy,
produktsjef

Etter å ha vært så heldig å få besøke mange av våre kunder i Troms nå 
på ettersommeren, slår det meg nok en gang hvor viktig varepraten er.

Varepraten er på markedsføringsspråket definert som informasjon 
som utveksles mellom forbrukere når de snakker seg imellom 
om produkter og tjenester uten at selgeren får være til stede.  

Infodoc har fått mange nye kunder i Troms den siste tiden. Både 
fastleger, helsestasjoner og spesialister. Og samtlige av de nye kundene 
våre fortalte meg at de hadde valgt Infodoc som leverandør etter å ha 
fått bekreftet fra andre kolleger at dette var et riktig valg. 
Ekstra gledelig er det når våre kunder i tillegg til å fortelle at de har 
anbefalt oss videre, til og med har invitert sine kolleger til å hospitere i 
sin praksis for å se hvordan Infodoc fungerer «live» før de bestemmer 
seg.  Dette er uten tvil den beste salgsstøtten vi kan ha. En spesiell 
takk til dere!

Enkelt å lære for nye brukere
Alle som har skiftet kontorstøttesystemer, vet at det kan være en 
krevende prosess. Ofte må man endre rutiner i tillegg til å lære seg et 
helt nytt program med nye tastetrykk, og skuldrene kan nok til tider 
bli høye.  

Når flere og flere da forteller oss hvor enkelt de synes det har vært å 
lære seg Infodoc Plenario, synes vi det er svært positivt. De synes det 
er intuitivt og selvforklarende å manøvrere i uten masse knapper som 
må læres i forkant. Selv de som aldri har hatt formell opplæring, synes 
det går helt fint å bruke programmet, sier de selv.  

Vi noterer videre at særlig de av våre brukere som er vokst opp med 
bruk av PC, uten problem manøvrerer seg rundt uten bruk av verken 
hjelpefiler eller brukerstøtte. Hurtigtastene brukes flittig som i hvilket 
som helst annet program. Dette styrker igjen vår oppfatning av at valget 
vårt om bruk av standard windowsplattform er det riktige for fremtiden.

Utover høsten håper jeg å få møte enda flere av dere ansikt til ansikt. 
Infodoc vil ha stand på en rekke kurs- og kongresser i løpet av høsten 
og håper så mange som mulig stikker bortom for å slå av en prat med 
en av oss. Vi gleder oss til å vise dere noen av de spennende nyhetene 
som Infodoc nå er i ferd med å lansere.  

God høst til alle fra

Mari-Anne Frantzen
Kundeansvarlig

Ansvarlig utgiver Infodoc as 
Tekst Bjarte Ottesen, Mari-Anne Frantzen, Marte Oppedal 
Berge, Johan Le Bozec, Endre Dyrøy.  
Layout Cox kommunikasjonsbyrå
Forsidebilde Bodø havn.
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Den viktige varepraten
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Leder

815  32 020post@infodoc.nowww.infodoc.no

InfoEDI og meldingssentralen - en saga blott

Magnus 
Brimsholm
Infodoc ønsker å utvide 
kapasiteten på utviklings-
avdelingen, og Magnus er 
en av to nyansatte her. Han 
fullførte bachelorgraden i 
informasjonsteknologi på 
HiB denne våren. Magnus 
innehar også en mastergrad 
i Arkeologi fra UiB. Vi ønsker 
ham velkommen på vårt lag! 

Nyansatte

Mathias 
Bakken Angelvik
Mathias er nyutdannet automatiserings-
ingeniør fra HiB. Tidligere har han 
studert 3D-animasjon og -modellering 
ved Noroff-instituttet. Mathias sier at 
han på ingeniørstudiet oppdaget gleden 
ved programmering, og ser en jobb 
som systemutvikler som et naturlig steg 
videre, og et valg han så langt er svært 
fornøyd med. Velkommen skal han 
være!
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Infodoc deltar på Primær-
medisinsk uke og vil ha utstilling 
26., 27. og 28. oktober. Da vil vi 

være tilgjengelig for spørsmål og 
vil kunne notere henvendelser 
som eventuelt skal besvares av 
andre i organisasjonen. Ta gjerne 
med en kollega som ikke har prøvd 
Infodoc Plenario enda, så kan vi 
holde en uforpliktende demo av 
journalsystemet.

Samme uke som PMU går av stabelen 
i Oslo avholdes Norsk Gynekologisk 
Forenings årsmøte på Lillestrøm. 

Infodoc er også representert her og 
håper å treffe på mange kjente, og 
stifte nye bekjentskaper.

Tradisjonen tro har Infodoc utstilling 
på øyelegenes høstmøte første hel-
gen i november. Vi opplever at flere 
innenfor denne spesialistgruppen har 
mangler i sine nåværende journal-
systemer blant annet når det gjelder 
elektronisk meldingsutveksling, og vi 
vil være tilgjengelig for demonstrasjon 
av journalsystemet for dem som måtte 
ønske det.

Følg oss på Facebook!

Høsten er konferansetid!
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Aktuelt

EKSTERN 
HELSESEKRETÆR

Telefon: 55 94 45 45    |    www.telemedic.no

Ingen ubesvarte henvendelser. Ingen faste 
høye lønnskostnader. Aldri opptattsignal.

Ring oss i dag på 55 94 45 45

PA RT N E R

✔   Betjener sentralbord og kundeservicetelefon på heltid, deltid 
eller ved for lang svartid iht. den nye fastlegeforskriften.

✔  Telemedic kan motta, behandle og besvare inn gående anrop, 
digital dialog og sms/epost fra dine pasienter og forbindelser.

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

 

Infodoc informerer om den nye digitale hverdagen

Pris pr deltaker: kr 950
Deltakeravgiften inkluderer 
enkel servering

Meld deg på i dag ved 
å sende en e-post til 
post@infodoc.no, merket 
«Digital dialog Stavanger»

Påmeldingsfrist: 
10. oktober 2016

Helsenorge.no, digital dialog og e-konsultasjon er begreper som du 
som fastlege snart må forholde deg til. Infodoc sitt seminar vil 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.

Kjetil Hetta ved Skeiane legesenter bruker digital dialog med 
pasientene og vil dele sine erfaringer med deg denne fredagen. 

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.

Vi sees i Stavanger!

Kl. 10.00-13.00
Norsk Oljemuseum, Stavanger

2016 er året for digital dialog 
med fastlegen
- Hva vil dette bety for legekontoret?

Returadresse

Infodoc as
Postboks 43, Bønes
5849 Bergen

Fredag 11. november 2016 

www.infodoc.no

NY 
dato!



MEDLEMMER 
I PRODUKTRÅDET
Leder i infobruk er fast medlem +

INFOBRUKS STYRE

Marianne Vestheim Kversøy,  
Helsesekretær Bergen  

Kari Grindheim, 
helsesøster Fjell 
kommune

Knud Erik Alsbirk,
Øyelege Sotra

Odd Lauvskard,  
Allmennlege Bergen

Maria Barøy Ræder, 
Gynekolog Bergen

Susanne Prøsch, 
Fastlege i Sandefjord

Regin Hjertholm,
Eidsvåg legekontor

Finn Skogstad, 
Stovner legesenter As

Paul Juul-Hansen, 
Rasta legesenter

Vi som har holdt på noen år ser at dette også er utviklingen. 
Dog ser vi også at Infodoc Plenario har forbedrings-
potensial på flere områder. Det er derfor fint å få være 

en del av produktrådet og oppleve at vi får gjennomslag for 
våre ønsker. 

Infodoc har gjort en formidabel innsats i å få til nye funksjoner 
som e-resept, digital dialog, PLO-meldinger, adresseregister 
og meldingsflyt. Dette har vært viktig arbeid og vi er glade for 
at resultatet ser ut til å bli svært bra. 

Digital dialog er under pilotering og bredding i store deler 
av landet, men på Østlandet venter vi med spenning! Vi vet 
at dette ikke bare er opp til Infodoc å bestemme, men mer 
helsemyndighetene. Vi ser også frem til at multidose blir 
integrert i reseptformidleren og at eSentralen snart blir bred-
det. Mangel på sikkerhet rundt meldingsutveksling er et stort 
kvalitetsproblem i helseNorge i dag. Vi har store forhåpninger 
til at den nye meldingsutveksleren, kalt eSentral, vil bidra til at 
i alle fall brukere av Infodoc kan bli tryggere på at meldinger 
bli mottatt og sendt dit de skal. 

For spesialistene vil det være svært viktig å få opp navnet på 
fastlegen og automatisk vite om pasienten har frikort.

Fastlegene opplever at sykehuslegene gir mer og mer av oppføl-
gingsansvaret for pasienter over til dem. Dette medfører at vi må 
huske på legekontroller, røntgenkontroller, blodprøvekontroller 
til forskjellige tidspunkt i flere år fremover. Kanskje bør slike 
kontrollplaner, i alle fall for kreftpasienter ligge i kjernejourna-
len – eller på min side på HelseNorge, men vi er mange som 
syns det er viktig at Infodoc Plenario finner rom for et felt for 
«oppfølging».

Mange har ideer til produktforbedring. Dette kan gjerne for-
midles til Infodocs medlemmer av Produktsrådet, eller via 
styremedlemmene. Du kan eventuelt også skrive et innlegg 
om det på Brukerforumet, Infobruk.no.

Beste hilsen

Paul Juul-Hansen,
leder Infobruk

En aktiv 
brukerorganisasjon 
er med å gjøre Infodoc 
Plenario til et stadig 
bedre produkt

Som brukere vet vi hva vi trenger, vi vet at nye løsninger må 
gå raskere enn gamle for å tas i bruk, vi ønsker automati-
sering av oppdateringer, opplastninger, sjekk av systemer 
– viktige ting som bør kunne rulle bak vår oppmerksomhet. 
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Infobruk er brukerforeningen for 
brukerne av Infodoc Plenario, og har 
nå i tretti år vært en viktig premissgi-
ver i utviklingen av journalsystemet. 
Hvert år arrangerer Infobruk en 
todagers konferanse for alle som 
har interesse av IT-utviklingen i 
primærhelsetjenesten. Den andre 
dagen av konferansen pleier å være 
viet Infodoc hvor man kan delta på 
gratiskurs og praktisk anvendelse 
av muligheter i programvaren står i 
fokus. 

30-årsjubileet går av stabelen på Clarion 
Hotel Bergen Airport, med ny vri på pro-
grammet og storslått festaften fredag 
kveld. Første dag av konferansen vil være 
mindre preget av generelle IT-nyheter 
enn tidligere, og vil i større grad bli 
benyttet til temaet «praktisk drift av 
legepraksis». Med alle de mulighetene 
som nå finnes for å effektivisere driften 
på legekontoret tror vi at våre kollegaer 
som møtes på Infobruks konferanse vil 
ha stor nytte av en dag viet til denne pro-
blematikken. Lørdagen vil også denne 
gang i hovedsak være Infodocs dag.

Da det er jubileum, vil festmiddagen bli 
markert med innslag ut over det vanlige! 

Vi gleder oss til å se dere der!

Paul Juul-Hansen,
leder Infobruk

10.-11. februar 2017 feirer vi 
Infobruks 30-årsjubileum!

6
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Support / Tips

815  32 020support@infodoc.nowww.infodoc.no/support

2.5
Sending av pasientjournal via EDI
Mange er ikke klare over muligheten til å sende pasientjournal som søkbart PDF-dokument, elektronisk direkte fra journal. 
Dette er ikke en rutine som er ment å erstatte den gamle journal/eksport-rutinen, men er heller en rutine som kan brukes i 
tillegg. For eksempel om den gamle rutinen skulle feile på en bestemt journal, eller om det haster å få sendt journalen, eller 
om mottaker bruker et annet system. 

1) Fra journalen gå til korrespondanse og velg nytt dokument, søk opp journalutveksling og 
velg riktig mottaker

2) Velg hva som skal være med 
og trykk ok

3) Send elektronisk

Det er i tillegg 
også mulig å 
generere en PDF 
av journalen, for 
eksempel om 
pasient ønsker 
å ha journalen 
på minnepenn. 
Valget finner man
 i journalen her:

Ny drakt 
på saks-
registrerings-
sidene
Mange har allerede merket seg det 
nye valget for å kunne registrere saker 
på weben i startpanelet (hurtigtast Ctrl 
+ K). Dette er blitt mulig fra og med 
versjon 2016.1.

Dette er den foretrukne og raskeste 
måten for å få registrert og få svar på 
en sak. Ved å bruke denne metoden 
er man direkte innlogget og klar til å 
registrere en ny sak og har mulighet til 
å sette inn eventuelle vedlegg.

I løpet av sommeren har også selve 
saksregistrering-siden fått et ansikts-
løft. I tillegg til å være smeltet sammen 
med de nye hjemmesidene åpner 
dette i tillegg for utvidet funksjonalitet. 
Per i dag har man mulighet for å se 
og søke på FAQ (ofte stilte spørsmål), 
registrere ny sak samt ha oversikt over 
egne saker.

Vårt neste steg blir å aktivere 
«levende» FAQ. Ønsker man å 
registrere en ny sak må man nå velge 
kategorien saken gjelder. Man vil da bli 
presentert med mulige løsninger ut i 
fra valgt kategori før man i det hele tatt 
trenger å registrere saken. 

Videoer vil også snart være tilbake.  
Egen informasjon på dette vil bli sendt 
ut når de nye funksjonalitetene blir 
tilgjengelige.

Ha kunde-
nummeret 
tilgjengelig
:-)

Når dere tar kontakt med 
oss kan det i enkelte 
tilfeller være svært 
tidsbesparende om man 
har sitt kundenummer 
tilgjengelig. Fra og med 
Plenario 2016.1 finner dere 
nå kundenummeret på en 
enkel måte oppe til høyre 
i startpanelet, ved å klikke 
på livbøye-ikonet.
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Nord-Norge-turné 2016

I
nfodoc sine kunder befinner seg spredt over 
det ganske land, fra Lindesnes Legehus i sør til 
Nordkapp Helsesenter i nord. For oss i Infodoc 
er det viktig å hente tilbakemeldinger fra alle 

de ulike kundene vi har for å fortsette å utvikle 
et journalsystem som er best mulig tilpasset 
brukernes hverdag. Derfor besøker vi våre brukere 
jevnlig for å være oppdatert på hvilke behov som 
eksisterer på legekontorene og helsestasjonene.

Ettersom Bodø sentrum lå badet i sol de få dagene 
vi var der, bestemte vi oss for å ta beina fatt og 
vandret rundt i Bodøs gater for å besøke de ulike 
legekontorene. På Bodø Øyelegesenter ble vi 
tatt godt imot av Torild Johnsen som er sekretær 
ved senteret. Hun og hennes fem kolleger hadde 
forberedt seg til besøket med spørsmål om bruk 
av journalsystemet. Vi noterte ned deres ønsker og 
fikk innblikk i deres daglige bruk av journalsyste-
met. Dette er svært interessant for oss å se, for selv 

I august fikk heldige Infodoc-representanter reise til Nord-Norge for å bli bedre kjent med 
legekontorene i denne landsdelen. Første stopp var Bodø, som hilste oss med varm august-sol og 

viste seg fra sin beste side. 

Elisabeth Vibekken og Barbro Sandvik er sykepleiere ved Sigma Nord 
– senter for behandling av rusavhengighet.

Aktuelt

2.5

om alle våre kunder benytter det samme systemet er det store 
forskjeller i hvordan systemet er tilpasset legekontorenes rutiner. 

Bodø Øyelegesenter har seks ansatte som er godt kjent med 
Infodoc Plenario etter mange års bruk. Senteret tilbyr også 
laserbehandling i samarbeid med K. Hansen Optik, Helgeland 
Synssenter og Salten Synssenter, da under navnet Klart Syn. 
Etter et par dager i Bodø dro vi nordover til Narvik. På Fjelldal 
besøkte vi Sigma Nord, senter for behandling av rusavhengighet. 
Her har de benyttet Infodoc Plenario siden 2008, og har tilpasset 
bruken av journalsystemet til rutinene på senteret. Sigma Nord 
er en del av Helse Nord sitt tilbud til rusavhengige og tilbyr hjelp 

til rusmisbrukere som trenger akutt-innleggelse, korttidsklinikk- 
behandling eller langtidsbehandling. 

Siste stopp for turen var vakre Tromsø. Infodoc har mange kunder 
i Troms fylke, og denne gangen rakk vi å besøke Storsteinnes 
legekontor i Balsfjord kommune, Dyrøy og Sørreisa legekontor, 
Sjøgata legesenter, Nordlyslegene på Stortorget, Tromsø urolo-
giske spesialistsenter, gynekolog Berit Aune, og øyelege Marco 
Filipponi. Vi takker for interessante besøk disse dagene, og håper 
på snarlig gjensyn med dere alle. Flere nevnte at de kanskje ville ta 
turen til Bergen i februar for å delta på Infobruk sitt 30-årsjubileum, 
og noen vet vi at vi får se igjen på kurs i løpet av høsten. 

Tone Lill Larsen er systemansvarlig ved Dyrøy og Sørreisa legekontor Cecilie Ingebrigtsen er IT-koordinator i Balsfjord kommune

Infodoc sine utsendte ankommer Tromsø by i nydelig sommervær. 

Torild Johnsen og Kristin Eide Dreyer ved Bodø øyelegesenter.



www.infodoc.no

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.
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Infodoc Plenario høsten 2016
Bergen

Effektiv bruk av Infodoc Plenario
Dato/Tid  28.10.2016 - 09.00-12.00
Nivå  Alle 
Sted  Infodoc, Dalhaugene 2b
Fokus  Bedre arbeidsflyt
Pris  3 500,-

Økonomikurs
Dato/Tid  28.10.2016 - 13.00-16.00
Nivå  Alle 
Sted  Infodoc, Dalhaugene 2b
Fokus  Bruk av Infodoc Plenarios økonomimodul
Pris  3 500,-

Systemvedlikehold 
og meldingshåndtering
Dato/Tid  25.11.2016 - 09.00-12.00
Nivå  Meldingsansvarlig 
Sted  Infodoc, Dalhaugene 2b
Fokus  Gjennomgang av systemvedlikehold, 
 konfigurering av timebok, gjennomgang av 
 rapportmuligheter. Meldingsutveksling 
 med Infodoc Plenario.
Pris  3 500,-

Effektiv bruk av Infodoc Plenario
Dato/Tid  25.11.2016 - 13.00-16.00
Nivå  Alle 
Sted  Infodoc, Dalhaugene 2b
Fokus  Bedre arbeidsflyt
Pris  3 500,-

Våre halvdagskurs er priset til kr 3500. Dersom du ønsker å delta 
på to kurs samme dag blir prisen kr 5500, inkludert lunsj.

Returadresse
Infodoc as
Postboks 43, Bønes
5849 Bergen


