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Leder

Helsesektoren blir stadig mer og mer digitalisert, med mål
om å øke effektiviteten og kvaliteten på helsetjenestene.

Infodoc viser vei
I Infodoc opplever vi stor etterspørsel etter å ta i bruk Digital dialog
med fastlegen (DDFL). Løsningen er fullt ut integrert med Infodoc
Plenario, og går via den offentlige helseportalen helsenorge.no,
med sikker innlogging.
I Infodoc bestemte vi oss tidlig for at vi ville satse på prosjektet
Digital dialog med fastlegen i samarbeid med Direktoratet for
e-helse. Vi så at muligheten til å kunne kommunisere digitalt
med pasientgruppen kunne være en løsning for å redusere
telefonkøen og effektivisere driften ved legekontorene. Vårt
håp var at Digital dialog kunne bli en like revolusjonerende
endring i lege-hverdagen som overgangen til e-resepter har
vært. Dette ønsket vi at våre kunder skulle få benytte seg av så
raskt som mulig!
Tidligere denne måneden publiserte Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) en oversikt over hvilke kvalitetsfremmende digitale
løsninger som tilbys av de ulike journalleverandørene. Denne
oversikten viser at Infodoc er den eneste leverandøren som er i
gang med utrulling av Digital dialog med fastlegen, og at vi ligger
langt foran våre konkurrenter på andre ønskede løsninger som
for eksempel forenklet meldingsovervåkning (Infodoc eSentral)
og elektronisk overføring av fastlegejournal. Det er en stor glede
for oss at vi når våre mål om å effektivisere hverdagen på de ulike
legekontor og helsestasjoner!
Til nå har 60 fastlegekontor tatt i bruk Digital dialog med fastlegen,
og vi fortsetter med full utrulling gjennom våren. Legekontorene
rapporterer om en god løsning som vil forbedre pasientoppfølgingen og samtidig redusere pågangen på telefon. Men den
store effekten vil man ikke se før pasientene har innarbeidet
vanen med å kontakte fastlegekontoret på nett. Her må hvert
enkelt legekontor gjøre et godt informasjonsarbeid, og så gjør vi
vårt for å skape oppmerksomhet rundt løsningen i våre kanaler.
Digital pasientkontakt var også et av de store temaene på
Infobruks årskonferanse i februar. Det var kjekt å møte mange
Infodoc-brukere der, og jeg vil takke Infobruk for en flott 30-årsfeiring! Infobruk har vært en verdifull premissgiver i alle disse årene,
og vi ser frem til et fortsatt viktig samarbeid i årene som kommer.
Jeg ønsker dere alle en fin, digital vår!

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as

Stafettpinnen overtatt
En travel vår er snart unnagjort. Et av høydepunktene var nok
Infobruks jubileumsårsmøte i Bergen i februar. Stor oppslutning,
god gjennomføring og fin stemning preget arrangementet til
30- årsjubilanten Infobruk. Les mer om dette lenger bak i bladet.

F

ra Infodocs side håper vi at Infobruk i årene fremover vil lykkes
med å øke sin medlemsmasse ytterligere. Økt engasjement
bidrar til stadig forbedring av Infodocs produkter og tjenester.
Fra neste år vil Infodoc ta over stafettpinnen som arrangør av den
årlige brukerkonferansen. Infodocdagene 2018 forberedes og vil
bli avholdt i Oslo 1.-2. februar 2018.
Infodocdagene har som intensjon å videreføre den gode tradisjonen
med nyttige foredrag fra aktører som belyser tema skreddersydd
for våre kundegrupper. I tillegg vil tilbud om kompetanseheving
på Infodocrelaterte løsninger få stort fokus. Og ikke minst håper
vi på like stort engasjement fra våre kunder – både som faglige og
sosiale bidragsytere for å få et vellykket brukermøte disse dagene.
Gode tips til tema som kan være aktuelle for konferansen imøteses.
Send meg gjerne noen stikkord på mari-anne@infodoc.no dersom
du har en god idé. Vi vil ellers fortløpende komme med mer
informasjon om Infodocdagene 2018 etter hvert som programmet
kommer på plass.
Full fart for Infodoc eSentral og Digital dialog med fastlegen
Våren har også vært preget av høy aktivitet rundt to av våre nye
markedsklare løsninger.
Den nye helintegrerte kommunikasjonsmodulen, Infodoc eSentral,
er Infodocs erstatning for InfoEDI og Meldingssentral som har
gjort jobben i en årrekke. Mange av våre kunder har allerede
tatt Infodoc eSentral i bruk. Som kundeansvarlig høster jeg mye
godord om hvor enkelt det nå er å få oversikt dersom noen av de
mange tusen meldingene som går inn og ut av et kontor skulle
vise avvik. Infodoc er fortsatt den eneste av journalleverandørene
som har sin egen kommunikasjonsløsning og som dermed slipper
å forholde seg til en tredjepart dersom avvik oppstår. Dette ser
vi som en styrke.
Digital dialog med fastlegen er under full utrulling. Våre kunder
rapporterer at stadig flere pasienter etterspør muligheten for å
kunne kommunisere digitalt og vi er derfor glade for at løsningen
ser ut til å fungere helt i henhold til intensjonene.

God påske 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
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I

nfodoc eSentral er en av de viktigste
nyvinningene fra Infodoc som du vil ta i
bruk i 2017. Den er tatt i bruk på over 150
legekontor. Trygg og stabil i drift og gir
deg full oversikt over innkommende og
utgående meldinger. InfoEDI og meldingssentralen legges rolig til hvile, og erstattes av
eSentral.
Brukergrensesnittet er utarbeidet i samarbeid
med legeforeningen og EPJ-løftet. Infodoc
Plenario-brukere trenger ikke lenger gå inn i
meldingssentralen og sjekke om noen meldinger
har feilet, men blir varslet automatisk i startpanelet om det må gjøres noen tiltak. Iverksettelsen
av disse tiltakene gjøres mye enklere enn før. De
ansvarlige for IT-drift på kontoret vil sette pris på
oppgraderingen også. Infodoc eSentral er nemlig
en Windows-service som starter automatisk når
man starter serveren på kontoret.
Digital dialog med fastlegen (DDFL) er neste
viktige nyvinning. Enkel trygg og sikker kommunikasjon med pasienten. Med full styring fra
legekontoret kan du selv velge hvor mange timer
som kan gjøres tilgjengelig for helautomatisk
booking. Pasientene kommuniserer med dere
via helsenorge.no, den nasjonale løsningen for
kommunikasjon mellom pasient og fastlege.

Infodoc Plenario 2017.1 blir rullet ut i april/mai
2017. For de kunder som har gått over til eSentral kan man se status på sendte elektroniske
meldinger inne i korrespondansemappen. Lurer
du på om en bestemt henvisning har kommet
frem, kan du gå inn i pasientens journal og
sjekke. Det blir også mulig å sende meldinger
med vedlegg uten å mellomlagre disse til disk.
Sikkert, enkelt og effektivt. Vi vet at det i noen
tilfeller er problematisk med vikarer og turnusleger som begynner og slutter. Innkommende
meldinger til disse kan alltid følges opp med
fraværsassistenten. Med 2017.1 og eSentral blir
det også mulig ved deaktivering av en bruker å
sette opp Plenario slik at meldinger til en signatur
automatisk videresendes til en annen bruker. Når
turnuslegen slutter; deaktiver denne og sett opp
at hovedlegen automatisk får de innkommende
meldingene.
Husk at Infodoc Plenario har innebygget, oppdatert brukerveiledning for egenopplæring og
utforsking av forbedret bruk. Hurtigtast F1.
Endre Dyrøy,
produktsjef

Infodoc Plenario 2016.4, som ble gjort tilgjengelig i desember, inneholdt nytt grensesnitt
for å sende krav til HELFO (tidligere kalt
trygdeoppgør), og automatisk oppdatering av
pasientinformasjon (folkeregisteradresse) når
en pasientjournal åpnes. Overgangen til nytt
grensesnitt for oppgjør gav nye muligheter,
men skapte mye support-behov. Vi har prøvd å
imøtekomme tilbakemeldinger med små oppdateringer underveis Med 2016.4 UPD4 (husk å
oppdatere) har vi prøvd å dekke de fleste behov
som ble meldt inn etter overgangen.

www.infodoc.no

post@infodoc.no

815 32 020
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Aktuelt

Kvalitet i
legekontor

S

enter for kvalitet i legekontor (SKIL), er etablert
og eiet av Legeforeningen
med underforeninger.

Senteret har nå publisert en
over-sikt som viser at Infodoc
ligger langt foran sine
konkurrenter ved å tilby
Digital dialog med fastlegen,
elektronisk overføring av
fastlege-journal, forenklet
meldingsovervåkning etc.
Se hele oversikten her:

Kilde: http://www.skilnet.no/epj/

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
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www.telemedic.no

2.
Allmennmedisinsk våruke

Infodoc skal ha utstilling på Scandic Ishavshotell under Allmennmedisinsk våruke i Tromsø.

26.-28.april kan du møte oss i Tromsø på Allmennmedisinsk våruke! Våruka
foregår på Scandic Ishavshotell, og vi blir ordentlig glad for å få besøk ved
vår utstilling. Her vil du også ha mulighet til å få svar på eventuelle spørsmål
som du måtte ha til oss. Vi gleder oss til flotte vårdager i Tromsø!

Digital dialog
60 legekontor har nå tatt i brukt Digital dialog med fastlegen. Løsningen
er i bruk ved fastlegekontor over hele landet, og brukerne rapporterer om
høyere effektivitet og bedre pasientoppfølging! Dersom du ønsker å ta i
bruk løsningen ber vi deg sende ditt ønske til post@infodoc.no, merket
Digital dialog.

Bestill
time

Forny
resepter

Start
e-konsultasjon

Kontakt
legekontoret

Infodoc tilbyr digital pasientkontakt via den offentlige helseportalen helsenorge.no, med
sikker innlogging. Løsningen som er kalt Digital dialog med fastlegen (DDFL) er fullt ut
integrert med Infodoc Plenario.

Hold av datoen!
1.-2.februar 2018 inviteres alle brukere av
Infodoc Plenario til årets viktigste samling
for deg som jobber på legekontor eller på
helsestasjon. Infodocdagene 2018 vil foregå
på Radisson Blu Scandinavia i Oslo.
Her vil vi samle eksperter, helsemyndigheter,
utstyrsleverandører med flere for å gi deg
faglig påfyll utenom det vanlige. Infodoc er
vertskap og vil sørge for et program som du
ikke ønsker å gå glipp av.
Hold av 1.-2.februar 2018.
Mer informasjon kommer utover våren.
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Infobruks sider

Årskonferanse
Infobruk markerte den
30. årskonferansen på rad 10. og 11.
februar. Over 160 deltagere gjorde
sitt til et engasjerende møte og en
minneverdig festmiddag.
Fredag formiddag fikk vi 4 tidsaktuelle foredrag fra
Direktoratet for e-helse. Først ute var Nina Ulstein som
fortalte om status for helseportalen helsenorge.no. Her
gjøres selvbetjeningstjenester for blant annet timeavtaler,
resepter, egenandeler, journalinnsyn, fastlegebytte,
vaksiner og valg av behandlingssted. Et interessant
prosjekt, var at all pasientpost sendes helsenorge, så
tar helsenorge ansvar for å sende til eboks, digipost
eller papirpost, avhengig av avtalene man har med
innbyggeren.
Deretter fulgte et foredrag om nasjonal satsing på
elektronisk meldingsutveksling. Vi ser alle frem til en
pålitelig og enhetlig meldingsutveksling!
Felles legemiddelliste var neste tema. Den legen som
sist behandler pasienten, har ansvar for ny og endret
legemiddelliste inntil overføring til neste aktør i helsetjenesten. Multidose blir nok snart integrert, men det vil ta
noen år før alt fungerer optimalt.
Elektronisk helsekort for gravide har vært lenge etterspurt. Kanskje går dette raskere enn fryktet! All informasjon vedrørende den gravide tenkes da å kunne nås via
PC eller mobil for innbyggeren og alle som er involvert i
oppfølgingen.

Christin Lekven representerte Dalen legesenter på konferansen. Her
sammen med Ruth Solsvik fra Infodoc.

Alle foredragene finner dere på Infobruks hjemmeside,
infobruk.no
Etter lunsj var det innlegg og foredrag av brukere av
Infodoc. Finn Skogstad hadde et innholdsrikt foredrag
om Effektiv bruk av Infodoc. Jeg vil anbefale alle brukere
av Infodoc å gå inn på hjemmesiden å lese dette. Her får
man mange tips om hvordan man kan bruke programvaren mer effektivt, spare tid og øke påliteligheten av det
man skriver.
Lørdag stilte Infodoc opp med innlegg om nytt fra
Infodoc, tips fra brukerstøtte og tematorg - Digital
dialog, Arbeidsflyt på laboratoriet, den nye eSentralen og
Support.
Festmiddagen skal heller ikke glemmes:
Historiske innslag, topp standup show med Roar Brekke;
Sjur Hjeltnes som på piano akkompagnerte ingen ringere
og til stor overraskelse – Mariann Schei, konsulent i
Infodoc!
Paul Juul-Hansen
Leder Infobruk
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Flere leverandører deltok med utstilling, blant andre Atea med Anne-Line
Halvorsen.

2.

Nina Ulstein (til venstre) holdt et informativt foredrag om
ambisjonene for helsenorge.no. Her i samtale med Mariann
Schei fra Infodoc.

Lena Ervik representerte Helserespons.

Support-sjef Johan Le Bozec var tilgjengelig for å svare på
spørsmål under hele konferansen

Fastlege Finn Skogstad bidro med nyttige tips til effektiv bruk av Infodoc Plenario.
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Support
/ Tips
Windows
10: Sikre riktig standard printer
ows 10: Denne
Sikreinnstillingen
riktig standard
printer
bør være slått av i Windows 10 om man har flere skrivere for å sikre at standard

stillingen bør
væreikke
slått
av i Windows
10 om
man har flere
skrivere
for
å sikre
standard
skriver
endrer
seg med jevne
mellomrom.
Valget
finnes
under
innstillinger
 Enheter
Windows
10:atSikre
riktig
standard printer

Windows 10: Sikre riktig standard printer

e endrer seg med jevne mellomrom. Valget finnes under innstillinger
 Enheter
Denne innstillingen
bør være slått av i Windows 10 om man har fl
Denne innstillingen bør være slått av i Windows 10 om man har flere skrivere for å sikre at standard

skriver
ikkeinnstillinger
endrer segmed
jevne mellomrom. Valget finnes unde
Windows
10:
skriver ikke endrer seg
med jevne mellomrom. Valget finnes
under
Enheter
Sikre riktig
 Feil
standard printer

 10
Feil
Denne innstillingen bør være slått av i Windows
om man har flere skrivere for å sikre at standard
skriver ikke endrer seg med jevne mellomrom.
Valget finnes under Innstillinger på PC’en. Her velger
du Enheter.

 Feil

Klikk her for å slå av denne innstillingen.

 Feil

 Riktig

s 10:

esielt

Windows 10: Riktige regionale
innstillinger
 Riktig
 Riktig
Windows
10:
 Riktig
Riktig
tid
på
pc
Dette er spesielt viktig for økonomimodulen og autotakster
Windows
10:
Riktige
regionale
innstillinger
Riktige
regionale
innstillinger
Riktige
regionale
innstillinger
Windows 10: Riktige regionale innstillinger

Detteererspesielt
spesieltviktig
viktig
økonomimodulen
og autotakster
Dette
forfor
økonomimodulen
og autotakster
viktigGåfor
økonomimodulen
og autotakster
til kontrollpanel
à
Dette er

Gå til kontrollpanel 

Se
sernøyaktig slik ut
Gåat
til oppsettet
kontrollpanel

og spesielt på server

Dette for
vil typisk
merkes om personrespesielt viktig
økonomimodulen
og autotakster

gistersøk ikke fungerer, kan også skape
problemer med reseptformidleren. Et avvik
på mer en + - 5minutter er nok for å skape
problemer. Ta kontakt med NHN eller
kontrollpanel

maskinleverandør
for å få dette rettet opp.

rollpanel Se
serser
nøyaktig
slik slik
ut ut
Seatatoppsettet
oppsettet
nøyaktig

Gå til

ettet ser nøyaktig slik ut

Se at oppsettet ser nøyaktig slik ut

Hvordan aktivere
Kjernejournal
Riktig tid på pc og spesielt på server

Riktig
tid på pc og spesielt på server
Dette vil typisk merkes om personregistersøk ikke fungerer, kan også skape problemer med

reseptformidleren. Et avvik på mer en + - 5minutter er nok for å skape problemer. Ta kontakt med

Dette
vilmaskinleverandør
typisk merkes
ikke fungerer, kan og
NHN eller
for å fåom
dettepersonregistersøk
rettet opp.
Gå til systemvedlikehold à installasjon à
reseptformidleren.
Et avvik på mer en + - 5minutter er nok for å ska
Hvordan aktivere Kjernejournal
innstillinger. Aktivert skal stå til True
NHN
eller maskinleverandør
for å få Aktivert
detteskal
rettet
opp.
Gå til systemvedlikehold
 installasjon  innstillinger.
stå til True

Hvordan aktivere Kjernejournal

Hvis ikke kan det korrigeres ved å gå til «flere innstillinger» Klokkeslett
og dato
Gå til systemvedlikehold
 installasjon  innstillinger. Aktivert ska
Hvis
kan
detdet
korrigeres
ved åved
gå tilå«flere
KlokkeslettKlokkeslett
og dato
Hvisikke
ikke
kan
korrigeres
gå til innstillinger»
«flere innstillinger»
og dato
Merk at det skal stå : (kolon) i tidsformatet ikke . (punktum)

Merk at det skal stå : (kolon) i tidsformatet ikke . (punktum)
Merk at det skal stå : (kolon) i tidsformatet ikke . (punktum)
Hvis ikke kan detKjernejournal
korrigeres
vedikkeå gå til «flere innstillinger» Klokke
fungerer

an det korrigeres ved å gå til «flere innstillinger» Klokkeslett og dato

Til tross for at man har aktivert kjernejournal (og tatt Ekurs) fungerer det fortsatt ikke for enkelte

Kjernejournal
fungerer ikke

kan det være nødvendig
å gå inn på egen brukerprofil
og sette dette
Merk at det skal brukere.
stå :Da(kolon)
i tidsformatet
ikke . innstillinger
(punktum)

t skal stå : (kolon) i tidsformatet ikke . (punktum)

valget til False trykke lagre  sette tilbake til True  trykke Lagre

HPV test rapport

Til
for
at man har aktivert kjernejournal (og tatt
Gå tross
til moduler
 rapport
Kjernejournal
fungerer
ikkefor enkelte
Ekurs) fungerer det
fortsatt ikke
brukere. Da kan det være nødvendig å gå inn på
Til tross for at man har aktivert kjernejournal (og tatt Ekurs) funger
egen brukerprofilà innstillinger og sette dette
valget tilDa
False
lagre à sette
til brukerprofil 
brukere.
kan à
dettrykke
være nødvendig
å gå tilbake
inn på egen
Trueàtiltrykke
Lagre lagre  sette tilbake til True  trykke Lagr
valget
False trykke
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HPV test rapport
Gå til moduler  rapport

Kjernejournal fungerer ikke

www.infodoc.no/support

support@infodoc.no

Til tross for at man har aktivert kjernejournal (og tatt Ekurs) fungerer det fortsatt ikke for enkelte

815 32 020
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brukere. Da kan det være nødvendig å gå inn på egen brukerprofil  innstillinger og sette dette
valget til False trykke lagre  sette tilbake til True  trykke Lagre

HPV test rapport

HPV test rapport

Gå til moduler  rapport

Gå til modulerà  rapport

Løsriving av dokumenter
Funksjon som egner seg veldig fint til de som har flere

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

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

Løsriving av dokumenter
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
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

Løsriving av dokumenter

FEST: Hvordan
oppdatere manuelt
Får man daglige meldinger i intern epost om at FEST
FEST: Hvordan oppdatere manuelt
nedlastning har feilet kan det være nødvendig med
Får man
daglige meldinger
i intern epost av
om atregisteret.
FEST nedlastningPå
har feilet
kan detåpne
være nødvendig
en
manuell
oppdatering
server,
med en manuell oppdatering av registeret.
Infodoc Plenario Serverkonsoll, gå til konfigurasjon
På server, åpne Infodoc Plenario Serverkonsoll, gå til konfigurasjon

Riktig versjon av Buypass Access
Per i dag støttes kun versjon av Buypass Access 6.0.3. Har du en annen versjon installert kan det
skape problemer med for eksempel sending av resepter. Man kan se hvilken versjon som er installert
her fra Start  alle programmer  Buypass Access

Riktig versjon
av Buypass Access

Per i dag støttes kun versjon av Buypass Access 6.0.3. Har du

Har man en annen versjon enn 6.0.3 må disse avinstalleres fra legg til / fjern programmer

en annen
versjon
installertAccess
kan det skape problemer med for
Riktig
versjon
av Buypass
Riktig versjonsending
av Buypassav
Access
eksempel
resepter. Man kan se hvilken versjon

Per
dag
støttes
kun versjon
avAccess
Buypass
Access
6.0.3.
Har
du
en annen
som
er
installert
her
fra
Startà
alle
Per ii dag
støttes
versjon
avriktig
Buypass
Har
du enprogrammerà
annen
versjon
installert
kanBuypass
det versjon installert kan de
Deretter
kan
mankun
reinstallere
versjon
fra 6.0.3.
Plenario
mappen
fra dette
område
Riktig
versjon
av
Buypass
Access
skape
problemer
med
for
eksempel
sending
av
resepter.
Man
kan
se
hvilken
versjon
som
er
installert
skape
problemer
med
for
eksempel
sending
av
resepter.
Man
kan
se
hvilken versjon som er ins
Access
For
«ClientDependenciesSetup.exe»
her ieksempel:
fra
\\SERVERNAVN\Plenario\ClientUpdates
alle
 Buypass
Access
Per
dagStart
støttes
kunprogrammer
versjon
av Buypass
Access
6.0.3.
Harogdukjør
en filen
annen
versjon installert kan det
her
fra
Start

alle
programmer

Buypass
Access
skape problemer med for eksempel sending av resepter. Man kan se hvilken versjon som er installert
her fra Start  alle programmer  Buypass Access

Har man en annen versjon enn 6.0.3 må disse avinstalleres fra legg til / fjern programmer
Har
man en annen versjon enn 6.0.3 må disse avinstalleres fra
legg
/ fjern
programmer
Har man til
en annen
versjon
enn 6.0.3 må disse avinstalleres fra legg til / fjern programmer
Har man en annen versjon enn 6.0.3 må disse avinstalleres fra legg til / fjern programmer
Deretter kan man reinstallere riktig versjon fra Plenario mappen fra dette område
For eksempel: \\SERVERNAVN\Plenario\ClientUpdates og kjør filen «ClientDependenciesSetup.exe»
Deretter kan man reinstallere riktig versjon fra Plenario mappen fra dette område

Deretter kan man reinstallere riktig versjon fra Plenario

For
eksempel: \\SERVERNAVN\Plenario\ClientUpdates
og kjør filen «ClientDependenciesSetup.exe»
mappen
fra dette område

Deretter kan man reinstallere riktig versjon fra Plenario mappen fra dette område

For eksempel: \\SERVERNAVN\Plenario\ClientUpdates og

For
eksempel:
\\SERVERNAVN\Plenario\ClientUpdates og kjør filen «ClientDependenciesSetup.
kjør
filen «ClientDependenciesSetup.exe»

Husk omstart PC/server!


Velg 1) Oppdatering av FEST 2) Oppdater medikamentliste 3) Til slutt: Lagre og lukk

Velg 1) Oppdatering av FEST 2) Oppdater medikamentOBS: Dette
gjøres
uten drift
på anlegget
liste
3) Tilbør
slutt:
Lagre
og lukk

Slutter maskinen å respondere / går tregt bør man
vurdere som første tiltak omstart av PC. Server vil det
som regel bli tatt omstart på en gang i måneden så
lenge automatisk Windows oppdatering er satt opp.

OBS: Dette bør gjøres uten drift på anlegget
Husk omstart PC/server!

Slutter maskinen å respondere / går tregt bør man vurdere som første tiltak omstart av PC. Server vil
det som regel bli tatt omstart på en gang i måneden så lenge automatisk Windows oppdatering er
satt opp.
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kundehistorier

Norske øyeleger foretrekker
Infodoc Plenario
I Infodoc har vi lenge jobbet tett med øyeleger
for å utvikle et journalsystem som gjør denne
spesialist-gruppen mest mulig effektiv i sin
hverdag. Vi har spesialisert oss på integrasjoner
med medisinske apparater, målrettet opplæring i
journalsystemet, og høyt kvalifisert kundesupport.
I dag er Infodoc Plenario det mest brukte journalsystemet blant norske øyeleger!
Det siste året har vi besøkt noen av våre øyeleger
for å se hvordan Infodoc Plenario fungerer i deres
hverdag. På Østlandet besøkte vi følgende tre
praksiser, som alle har sine egne rutiner med
tanke på bruk av journalsystemet, men som alle
konkluderer med at Infodoc Plenario er et godt
hjelpemiddel i hverdagen.
Øyelege Hjalmar Broch holder til på Tønsberg
øyelegesenter. Han har tidligere erfaring med to
andre journalsystemer, og det er svært interessant
å høre hans mening om hvordan Infodoc Plenario
skiller seg ut fra disse, og ikke minst hans tips til
hvordan Infodoc Plenario kan bli enda bedre.
Broch fremhever at Infodoc er en solid organisasjon hvor han følte seg godt ivaretatt fra første
stund. Han satte pris på å få god opplæring og
får støtte på Infodoc sin support-telefon når han
trenger det.

Camilla og Svein ved Øyesenteret i Oslo

På Øyesenteret i Oslo møtte vi Camilla som
er helsesekretær og øyelege Svein Salvesen.
Øyesenteret er en av Infodoc sine eldste kunder,
og det er en stor glede for oss at de velger å fortsatt
være trofast hos Infodoc. Camilla har erfaring med
andre systemer fra tidligere jobber, og hennes
erfaringer er viktige for oss ved videreutvikling av
journalsystemet. På Øyesenteret fremhever de
at Infodoc Plenario først og fremst er et stabilt og
driftssikkert journalsystem. Samtidig mener de
at Infodoc Plenario er fleksibelt og tilrettelegger
for god kommunikasjonsflyt internt på klinikken.
Svein Ove Semb holder til på Blikk øyeklinikk
i Oslo. I nyoppussede lokaler sørger han for å
utnytte Infodoc Plenario for en mest mulig effektiv
drift. På spørsmål om hva som er viktigst for ham
ved valg av journalleverandør, svarer han: «Det er
viktig for oss at Infodoc lytter til sine kunder og
utvikler journalsystemet i tråd med våre behov».
10

Hjalmar Broch, Tønsberg øyelegesenter

Svein Ove Semb, Blikk øyeklinikk

2.

TrinnVis er et nettbasert kvalitetssystem som
hjelper deg å drive din helsevirksomhet i samsvar
med lover og forskrifter. Systemet er utviklet
av norske leger og fysioterapeuter, og kan
spare deg for uker med ekstraarbeid. TrinnVis
inneholder blant annet:
Internkontroll, Avvik, datasikkerhet, Utstyr,
Organisering.

Kvalitetsarbeid
i legekontor
Fra 1. januar 2017 er den gamle Internkontrollforskrift for helsetjenesten erstattet av den nye
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i
helse- og omsorgstjenesten. Den nye forskriften stiller krav til at kvalitetsarbeid må være en
integrert del av styringssystemet i alle norske
helsevirksomheter – både store og små.

fortalte de meg at de hadde TrinnVis. Men
det var først da det gikk rykter om at andre
legekontor i området hadde fått tilsyn at
vi fikk fart på oss til å komme i gang med
kvalitetsarbeid her, forteller fastlegen. Ved å
bruke en halv time i en utvidet lunsj en gang
i måneden kom de ganske langt i prosessen.

Fastlege Niels Saaby Hansen har lenge vært
engasjert i kvalitetsarbeid ved legekontor. Da
han var fastlege ved Ulriksdal legesenter i
Bergen (nå Fjellsiden legesenter) meldte han
og hans kolleger seg som prøvekaniner for
kvalitetssystemet TrinnVis. Slik har kvalitetsarbeid blitt en naturlig del av hans hverdag
som fastlege.

TrinnVis er et nettbasert kvalitetssystem
som skal være et hjelpemiddel for å drive
helsevirksomheter i samsvar med lover og
forskrifter. Ved jevne mellomrom får man en
e-post med påminnelser om å vedlikeholde
dokumentasjonen man har over interne
rutiner, og tips til hvordan man skal overholde
forskriftene for datasikkerhet og medisinsk
utstyr. Målet er at legekontoret skal ta tak
i litt av gangen og slik bygge opp sitt eget
oppslagsverk, trinn for trinn.

Vi møter Niels Saaby Hansen på Ytrebygda
legekontor utenfor Bergen, hvor han nå har
vært fastlege i flere år. Han forteller at han han
har vært en forkjemper for kvalitetsarbeidet
ved kontoret. – Da jeg kom til Ytrebygda

Niels Saaby Hansen forteller at det hører til
sjeldenhetene at de ansatte ved Ytrebygda

gjør oppslag i deres interne system, men
den evalueringsprosessen som de har når
nye rutiner skal etableres, eller i etterkant av
en uventet situasjon, gjør at man er bedre
rustet. Fastlege Saaby Hansen sier at han i
gjennomsnitt bruker rundt 30 minutter hver
måned til å oppdatere TrinnVis for Ytrebygda
legekontor.
-Man ser nødvendigvis ikke umiddelbar effekt
av å ta i bruk TrinnVis, men prosessen vi er
igjennom med TrinnVis gjør at vi tenker over
hvordan vi egentlig gjør ting, og om det er godt
nok. Og dette er kvalitetsforbedring i praksis,
oppsummerer Niels Saaby Hansen.

Returadresse

www.infodoc.no

Infodoc as
Postboks 43, Bønes
5849 Bergen

TrinnVis gjør
det enklere
å drive
legekontor.

TrinnVis er et nettbasert kvalitetssystem som hjelper deg
å drive legekontoret i tråd med reglene. Systemet er
utviklet av norske leger og anbefalt av Legeforeningen.
Prøv det gratis i 30 dager.

trinnvis.no

