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Leder

Vi lever i en digital verden hvor vi er blitt vant til å orientere oss
på nettet for å finne frem til den informasjonen som vi trenger.
Vi kommuniserer digitalt med alt fra skatteetaten til frisøren,
og vi forventer effektive løsninger for bestilling av tjenester. De
samme holdningene og forventningene har vi med oss i møte
med helsevesenet.
Mange legekontor ønsker å forenkle kommunikasjonen med
pasientene og i Infodoc opplever vi stor etterspørsel etter
løsninger for digital pasientkontakt. Vi har valgt å utvikle
løsningen som kommuniserer med den nasjonale helseportalen, helsenorge.no. I første omgang er det fastlegene som
har tilgang på denne tjenesten som er kalt Digital dialog med
fastlegen (DDFL). Pasientene logger seg inn på helsenorge.no,
med sikker innlogging, og kan derfra kommunisere direkte med
sin fastlege, fornye resepter eller bestille time. I denne utgaven
av Infomag kan du lese om tilbakemeldingene som vi har fått fra
de 100 første kontorene som har tatt i bruk løsningen.
Mange av våre kunder har nå også tatt i bruk nye Infodoc eSentral
som erstatter den gamle meldingssentralen. Vårt ønske har vært
å gi brukerne bedre oversikt over elektroniske meldinger som
går inn og ut av praksisen. Intensjonen er at løsningen skal være
lett å lære og lett å bruke. Lengre bak i bladet forteller vi om vårt
besøk på Spiren fertilitetsklinikk hvor vi snakket om fordelene
ved å ha bedre kontroll med elektroniske meldinger.
Forsiden av denne utgaven av Infomag er viet tidenes første
«Infodocdagene» som går av stabelen 1.-2.februar 2018. Dersom
du enda ikke har satt et stort kryss i kalenderen på disse dagene
så oppfordrer jeg deg på det sterkeste til å gjøre dette nå! Infodoc
satser stort på å lage et arrangement spekket med nyttig kunnskap og opplæring tilpasset de ulike rollene på legekontoret, i
spesialistpraksisen og på helsestasjonen. Vi ønsker å gjøre det
mulig for flest mulige å delta og vil holde et lavt prisnivå. Men dette
skal på ingen måte gå ut over kvaliteten på foredragsholdere,
underholdere og bevertning! Vi er i full gang med planlegging
og gleder oss til å slippe programmet i løpet av de nærmeste
månedene!
God sommer!

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as

Godt i gang med planlegging
av Infodocdagene 2018
Forhåpentligvis har alle våre kunder notert seg at 1.-2. februar
er datoene for Infodocdagene 2018. Stedet er Radisson Blu
Scandinavia i Oslo.

T

ar sikte på at dette skal bli et arrangement som er aktuelt for
alle praksistyper uansett om det er en privat spesialistpraksis,
en helsestasjon, en legevakt eller et fastlegekontor. Det
planlegges derfor program med delvis parallelle løp og tilpasset
program for de ulike segmentene.
Vi er så heldige å ha mange engasjerte kunder som gir oss gode
innspill til tema som ønskes belyst, men programmet er enda ikke
spikret. Brenn derfor ikke inne med gode idéer. Send meg heller
noen ord på mari-anne@infodoc.no
Mye handler om digital dialog mellom fastlege og pasient
I løpet av våren har jeg blant annet vært til stede på kveldsmøte
i Stavanger der temaet var Digital Dialog Fastlege – pasient.
Dette som del av en ny møteserie om drift av legekontor som
Rogaland legeforening har startet. Oppslutningen tyder på at dette
tydeligvis er et tema som fenger. I tillegg til at EPJ-leverandørene
fikk orientert sine respektive kunder om hvilke løsninger de kan
tilby, var representanter fra Direktoratet for e-helse til stede for å
både informere om Digital dialogtjenesten på helsenorge.no og
svare på spørsmål fra de fremmøtte.
Med tilfredshet registrerer vi at Infodocs kunder er de som er
kommet først og best i gang med bruk av disse nye tjenestene via den offentlige helseportalen. Samtidig var det nyttig å
høre hvilke refleksjoner og erfaringer som er gjort med andre
publikumstjenesteløsninger.
Også under Allmennmedisinsk Våruke i Tromsø i april hadde vi
mye besøk på standen vår – både fra eksisterende og potensielle
kunder - som var nysgjerrige på disse nye tjenestene og hvordan
dette er integrert i daglig verktøy.
Vi gleder oss nok en gang over engasjementet fra de av våre
kunder som har vært med å dra lasset som piloter på nye løsninger
som nå ser ut til å bli førende for landets helsevesen.
God sommer 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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Produktsjefens Hjørne

2.

V

i har mange kanaler inn til Infodoc for å
få tak i tilbakemeldinger og forbedringsforslag fra våre kunder når vi har levert
ny funksjonalitet i Infodoc Plenario. En
viktig kanal er brukerorganisasjonen
Infobruk, som er en uavhengig organisasjon for brukerne av Infodoc Plenario. Infobruk
har vært aktiv i over 30 år og gjør en viktig jobb med
å samle brukerinnspill og representere brukerne i
produktrådet. Der jobber vi både med prioritering og
design av løsningene vi lager. Jeg håper flest mulig
av dere er medlemmer. For nærmere informasjon om
brukerorganisasjonen, se www.infobruk.no
En annen kanal er spørreundersøkelser. I april sendte
vi ut spørreundersøkelse for å få vite hvordan versjon
2016.3/4 ble mottatt. Over 155 personer tok seg tid til
å svare. Vi håper enda flere svarer neste gang.
I undersøkelsen spurte vi om hvordan det oppleves å
oppgradere Infodoc Plenario, og tilbakemeldingen er
at det er enkelt (94%) og effektivt (90%). Også 90 % av
de spurte sier at de er fornøyd med de nye endringene
i frikortspørringen. I versjon 2016.3/4 kom mulighetene
for å sende meldinger med vedlegg. Våre innsamlede
data viser at kun 40% av brukerne har tatt dette i bruk,
og 50% er fornøyd med måten vi har løst det på. Vi
laget funksjonen enkelt for å kunne teste den teknisk
sammen med helseforetakene. I versjon 2017.1 ble
det mulig å legge vedlegg til utgående meldinger
uten å gå via harddisk eller bruk av PDF-skriver. Så vi
regner med at brukervennligheten har økt dramatisk,
og anbefaler alle å teste dette ut.
Best score fikk automatisk bakgrunns-oppdatering av
pasientpersonalia fra NHN personregister. Over 95%
av de som har tatt dette i bruk er fornøyd. Anbefales
til alle som ikke mottar fastlegelister. Ta kontakt med
Norsk Helsenett for å få brukernavn og passord.
De som har tatt i bruk Infodoc eSentral er også svært
fornøyd (94%). Dette viser at samarbeidet mellom
oss og Allmennlegeforeningen om å designe dette
programmet har vært svært vellykket.
De best likte delene av Infodoc Plenario er
Adresseregister, Tekstjournal, Timebok, Medikament,
eSentral og labmodulen. Jeg går ut i fra at adresseregisteret scorer høyt fordi det i Infodoc er enkelt og
gratis å starte opp elektronisk kommunikasjon med nye
samarbeidspartnere. Dårligst likt er økonomimodulen,
så den har vi begynt jobben med å forbedre.

www.infodoc.no

Infodoc eSentral er nå så moden og bra at vi har begynt
full utrulling av denne. Over 40% av våre kunder har
blitt kvitt InfoEDI/Meldingssentralen og fått tatt i bruk
eSentral med suksess. Utbredelsen fortsetter utover
våren, og målet er at alle skal få ta i bruk Infodoc
eSentral i løpet av året. For noen av dere må en omlegging til eSentral gjøres av oss, men de fleste av dere
kan installere denne selv. Dette kan sjekkes på Infodoc
Plenario Serverkonsoll.
Sakte øker også bruken av digital dialog mellom
fastlege og pasient. Vi har et helt team som står klar til
å levere vår integrasjon mot helsenorge.no, og nærmer
oss 100 kontorer. Erfaring viser at det er enkelt og
effektivt å bruke, men at det tar litt tid å lære opp pasientene til å ta det i bruk. Husk at opplæringsmateriell
til pasientene kan bestilles gratis hos Direktoratet for
e-helse.
Når dette leses har vi levert versjon 2017.1. De viktigste
nyhetene der var nytt sertifikat for kjernejournal og
e-resept. Status (grønn hake) for elektroniske meldinger vises nå også inne i korrespondansemappen. Dette
for å gjøre det enklere å sjekke om en kritisk henvisning
eller annen melding har kommet frem. I tillegg er det
levert forbedringer i arbeidsflyten for helsestasjon og
jordmor laget i samarbeid med Infobruk.
Vi har også begynt utrullingen av versjon 2017.2.
Den største endringen der er overgang til e-resept
versjon 2.5. Det er primært en teknisk endring, som er
en forberedelse til å lage multidose. Direktoratet for
e-helse har også varslet at e-resept 2.4 vil stenges
ned 31.12.2017, men med Infodoc er dere trygge.
Vi er over på 2.5 allerede.
Fremover jobber vi med multidose. Pilotering vil
starte høst 2017, og vi jobber med ny økonomimodul.
Vi skal gjøre det enda mer enkelt og effektiv å bruke
Infodoc Plenario!
Husk at innebygget i Infodoc Plenario er oppdatert
brukerveiledning for egenopplæring. Les «Informasjon
fra Infodoc», tilgjengelig fra startpanelet. Og bruk
hurtigtast F1 jevnlig.
Endre Dyrøy,
produktsjef

post@infodoc.no

815 32 020
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Aktuelt

Digital
dialog med
fastlegen

V

erden digitaliseres og som privatperson forventer vi å kunne finne
den informasjonen vi trenger digitalt,
når vi trenger den. Denne forventningen
har man også med seg i møte med helsevesenet og stadig flere legekontor velger
å møte pasientenes krav ved å tilby dem
digital kontakt med fastlegen.
Infodoc tilbyr sikker digital kommunikasjon
via helseportalen helsenorge.no. Innen
15.juni vil nærmere 100 legekontor ha tatt
i bruk Digital dialog med fastlegen, som
er fullintegrert med Infodoc Plenario. På
helseportalen helsenorge.no kan pasientene selv bestille time, be om fornyelse av
resepter, starte e-konsultasjon med sin

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

fastlege, eller kontakte fastlegekontoret
for andre henvendelser. Fastlegen mottar henvendelsene i sin usignertliste, og
bestemmer selv om timeboken skal legges
ut på nett og eventuelt hvor mange timer
som skal være tilgjengelig for nettbestilling.
En undersøkelse som Infodoc har gjort på
et utvalg av de legekontorene som har tatt
i bruk Digital dialog med fastlegen sier at
både hjelpepersonell og leger kommer
raskt inn i de nye rutinene for digital pasientkontakt. De fleste legekontor opplever å

måtte bruke litt tid i starten på å informere
pasientene om muligheten til å kontakte
legekontoret på nett. Men når pasientene
først har tatt i bruk tjenestene så ønsker de å
fortsette å kontakte legekontoret på denne
måten. Legekontorene oppsummerer
at Digital dialog medfører effektiv pasienthåndtering, færre brevutsendelser og
kortere telefonkøer.
Dersom du ønsker å ta i bruk løsningen ber
vi deg sende ditt ønske til post@infodoc.no,
merket Digital dialog.

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.

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 året.

www.infodoc.no

post@infodoc.no

815 32 020
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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

Økonomikurs
Dato/Tid
Sted
Fokus
Pris

fredag 25. august - 09.00-11.00
Infodoc, Dalhaugene 2b
Bruk av Infodoc Plenarios økonomimodul
2 500,-

Systemvedlikehold
og meldingshåndtering
Dato/Tid fredag 25. august - 12.00-16.00
Sted
Infodoc, Dalhaugene 2 b
Fokus
Gjennomgang av systemvedlikehold,
konfigurering av timebok, gjennomgang av
rapportmuligheter. Meldingsutveksling
med Infodoc Plenario.
Pris
4 500,-

Økonomikurs
Dato/Tid
Sted
Fokus
Pris

fredag 29. september - 09.00-11.00
Infodoc, Dalhaugene 2b
Bruk av Infodoc Plenarios økonomimodul
2 500,-

Effektiv bruk av Infodoc Plenario
Dato/Tid
Sted
Fokus
Pris

fredag 29. september - 12.00-16.00
Infodoc, Dalhaugene 2b
Bedre arbeidsflyt
4 500,-

Økonomikurs
Dato/Tid
Sted
Fokus
Pris

fredag 27. oktober - 09.00-11.00
Infodoc, Dalhaugene 2b
Bruk av Infodoc Plenarios økonomimodul
2 500,-

Systemvedlikehold
og meldingshåndtering
Dato/Tid fredag 27. oktober - 12.00-16.00
Sted
Infodoc, Dalhaugene 2 b
Fokus
Gjennomgang av systemvedlikehold,
konfigurering av timebok, gjennomgang av
rapportmuligheter. Meldingsutveksling
med Infodoc Plenario.
Pris
4 500,-

Økonomikurs
Dato/Tid
Sted
Fokus
Pris

fredag 24. november - 09.00-11.00
Infodoc, Dalhaugene 2b
Bruk av Infodoc Plenarios økonomimodul
2 500,-

Effektiv bruk av Infodoc Plenario
Dato/Tid
Sted
Fokus
Pris

fredag 24. november - 12.00-16.00
Infodoc, Dalhaugene 2b
Bedre arbeidsflyt
4 500,-

Oslo

Økonomikurs
Dato/Tid
Sted
Fokus
Pris

fredag 1. september - 09.00-11.00
kurslokale vil bli annonsert senere
Bruk av Infodoc Plenarios økonomimodul
2 500,-

Effektiv bruk av Infodoc Plenario
Dato/Tid
Sted
Fokus
Pris

fredag 1. september - 12.00-16.00
kurslokale vil bli annonsert senere
Bedre arbeidsflyt
4 500,-

Økonomikurs
Dato/Tid
Sted
Fokus
Pris

fredag 3. november - 09.00-11.00
kurslokale vil bli annonsert senere
Bruk av Infodoc Plenarios økonomimodul
2 500,-

Systemvedlikehold
og meldingshåndtering
Dato/Tid fredag 3. november - 12.00-16.00
Sted
kurslokale vil bli annonsert senere
Fokus
Gjennomgang av systemvedlikehold,
konfigurering av timebok, gjennomgang av
rapportmuligheter. Meldingsutveksling
med Infodoc Plenario.
Pris
4 500,-

Dersom du ønsker å delta på to kurs samme dag
blir prisen kr 5500, inkludert lunsj.

HJØRNE

INFOBRUKS

INFOBRUK
PÅ FACEBOOK

I

nfobruks viktigste oppgave er å være en målrettet samarbeidspartner og pressgruppe overfor Infodoc AS for å
få Infodoc Plenario mest mulig tilpasset brukernes behov.
Dette står fast selv om Infodoc nå overtar å arrangere den
årlige brukerkonferansen. Et tett samarbeid med engasjerte
brukere er nøkkelen til at Infodoc fortsatt kan utvikle seg og
være en ledende journalleverandør. Infobruk vil bidra med
diskusjoner og prioriteringer i produktrådet, samt medvirke
til å rekruttere ressurspersoner.
Nylig har Infobruk opprettet en lukket Facebook-gruppe.
Gruppen er ment for alle brukere av Infodoc Plenario. Det
være seg leger, helsesekretærer og andre. Ansatte i Infodoc
kan også være med, men vi tenker da som en «lyttende
gruppe» som snapper opp ideene, men ikke deltar i den
fortløpende diskusjonen. Bakgrunnen for å bruke Facebook
var at mange syntes det ble for tungvint å logge seg inn på
Infobruks hjemmeside og Brukerforumet der. Man fikk heller
ingen varsel når det kom nye innlegg.

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

Mye kan sies om Facebook, men at det er et forum som raskt
når mange og som gjør det enkelt å følge med nye innlegg
og selv kommentere, er hevet over tvil. Etter 2 uker på nett
har allerede gruppen over 300 medlemmer.
Vi håper diskusjonene på Facebook bidrar til å få frem saker
som medlemmene oppfatter som viktig at Produktrådet
jobber med. Det åpner også mulighetene for råd og tips
fra andre brukere om hvordan man kan løse problemer.
Terskelen for å skrive et innlegg bør være lav. Innlegget
trenger ikke være omfattende, temaet eller spørsmålet er
ofte nok til å dra i gang en meningsutveksling.
Vi oppfordrer alle til å søke opp gruppen INFOBRUK på
Facebook og bli «venn». Styremedlem Maria Reder er
administrator av gruppen.
Tor Wold,
Fastlege Øyrane legekontor

MEDLEMMER
I PRODUKTRÅDET

Leder i infobruk er fast medlem +

Regin Hjertholm,
Eidsvåg legekontor

Finn Skogstad,
Stovner legesenter As
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Support / Tips

Ny oppkoblingsløsning levert av Norsk Helsenett
(Gjelder ikke kommuner)
God oppkobling er alfa og omega for å kunne få rask og god
hjelp. Ved å gi Infodoc tilgang til serveren deres kan vi da feilsøke på en innmeldt sak uten å måtte ta kontakt med dere. Gir
man Infodoc permanent tilgang på serveren sikrer man samtidig
at mye unødvendig tid går tapt for å få til en oppkobling. Man
kan i tillegg være trygg på at denne nye løsningen er så sikker
som den kan bli da den leveres av Norsk Helsenett (NHN har
logger på hvem som har koblet seg opp, når og hvor).

1) Når man
har mottatt
nødvendig
informasjon
fra NHN
(samme
innlogging
man har til
hjemmekontor
kan også
forsøkes).
Gå til
kunde.nhn.no
og logg inn.

2) Når det er
gjort går
man til
tjenester
og velger
Fjernhjelp
2.0
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Vi anbefaler alle som ikke har tatt denne i bruk til å ta kontakt
med NHN for å bestille brukernavn og passord til kundeportalen:
kunde.nhn.no. Telefon: 02017, E-post: kundesenter@nhn.no
Det finnes mange aktører som ønsker tilgang via fjernoppkobling. Vi anbefaler at dere gir tilgang kun til oss og maskinleverandøren deres.

3) Første gang man logger inn må
man akseptere vilkårene

www.infodoc.no/support

support@infodoc.no

815 32 020

2.

Administratorrolle
4) Trykk på ikonet som kommer opp når man setter
musepeker mot høyreside av dette bildet

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. Dette gjøres på følgende
måte av en som allerede er Administrator: Skift rolle til Administrator
og velg Systemvedlikehold fra startpanelet. Velg Systeminnstillinger
– Organisering og systemstruktur – Organisasjon og brukere. Marker
personen som man ønsker å gjøre rettighetsendring på. Under fanen for
systemtilgang (til høyre i skjermbildet) haker man av for Administrator
under Fagjournal: Adm. Trykk så Lagre. 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.

5) Trykk på «legg til ny leverandør» og velg Infodoc AS,
og deretter «tilgang uten godkjenning». Vi anbefaler
tilgang uten godkjenning på det sterkeste, da dette
er mest tidsbesparende.

Fraværsassistent i ferien
Vi vil minne om muligheten for å kunne benytte fraværsassistent for
overvåking av elektroniske meldinger på vegne av kollegaer som
er på ferie i kombinasjon med labsigneringsfunksjonen. 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.

6) Det var alt! Vi tar kontakt med dere for å fullføre siste
trinn av installasjon eller sender dere en e-post som
inneholder den nødvendige installasjonsfilen.

Nye brukere kan ikke opprettes av Infodoc uten fullmakt av ansvarlig
person på kontoret (dette av sikkerhetsårsaker). Det er i utgangspunktet
bruker med rolle administrator som skal opprette nye brukere. Har
man ikke denne muligheten selv kan ansvarlig bruker sende bestilling
til support@infodoc.no (Jobben vil da faktureres 1 time).
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Vårtur til Trøndelag

T

idlig i mai sendte Infodoc en liten
delegasjon til det sjarmerende
Trøndelag for å besøke kjente og
kjære brukere av Infodoc Plenario
i dette området. Det er svært nyttig for oss å
bli kjent med rutinene i de ulike praksisene for
å kunne videreutvikle et journalsystem som
samsvarer med brukernes behov. Samtidig
rydder vi litt opp i spørsmål fra brukerne når
vi kommer på disse besøkene.
På Spiren fertilitetsklinikk i Trondheim får vi
varm mottakelse av Bente Renee Holmstad
og hennes kolleger. Spiren fertilitetsklinikk
åpnet i januar 2015 og holder til i flotte lokaler
med Pirbadet som nærmeste nabo. I nydelig
innredde rom kan besøkende ved klinikken
nyte utsikten gjennom store vinduer. Spiren
tilbyr assistert befruktning og rådgivning
knyttet til fertilitet. På oppslagstavlene
henger takkekort og baby-bilder fra alle
deler av landet. – Vi er heldige som har en så
meningsfull jobb, sier Bente Renee Holmstad.
Hun er sykepleier og systemansvarlig ved
klinikken, og forteller om stor pågang fra de
startet opp. – Det er tydelig et stort behov for
våre tjenester der ute, og vi er glade for alle
vi kan hjelpe, sier Bente.

Bedre utnyttelse av journalsystemet
Etter to år som systemansvarlig med ansvar
for oppfølging av elektroniske meldinger er
vel Bente som superbruker å regne. Likevel
har hun flere ganger vært innom tanken å
melde seg på et av kursene som Infodoc
arrangerer. Men travle dager på klinikken gjør
at dette enda ikke er blitt noe av. Infodocs
kundeansvarlige foreslår denne dagen at
Bente og hennes kolleger leier inn en opplæringskonsulent en dag. På den måten kan de
få opplæring og tips tilpasset deres hverdag.

Gode ambassadører
I Infodoc opplever vi til stadighet at våre
kunder er ambassadører for Infodoc Plenario
i møte med kolleger som bruker konkurrerende journalsystemer. Dette er vi svært
takknemlige for! Bente ved Spiren forteller
at da Trondheim mage- og tarmsenter i
underetasjen skulle ha nytt journalsystem så
tilbød hun seg å hjelpe ham med å sette opp
snarveier i journalsystemet. – Det er en fordel
at vi er flere på huset her som har samme
journalsystem, forteller Bente.
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I lyse og koselige lokaler på Spiren fertilitetsklinikk
hadde vi en hyggelig prat med Bente Renee
Holmstad som er systemansvarlig ved klinikken.

Meldingssentralen skal ut

FAKTA INFODOC eSENTRAL
Full meldingsoversikt i startpanelet
Du trenger ikke å aktivt slå på tjenesten
Kontinuerlige oppdateringer

I vårt møte på Spiren benytter vi også
anledningen til å fortelle om Infodoc eSentral
som mange av våre kunder allerede har tatt
i bruk. Infodoc eSentral erstatter den gamle
meldingssentralen og gir alle brukere oversikt
over inngående og utgående elektroniske
meldinger. Bente forteller at dette kan
komme godt med på Spiren. – I vår hverdag
her på Spiren hender det ofte at vi må sende
henvisninger på vegne av pasientene. Vår
største bekymring er at disse henvisningene
skal bli borte på veien og at våre pasienter ikke
skal få den oppfølgingen som de behøver,
forteller Bente.

Bedre oversikt over elektroniske
meldinger md Infodoc eSentral
Med nye Infodoc eSentral får Bente
den oversikten som hun har savnet.
Meldingsoversikten finner man når Infodoc
Plenario åpnes. Øverst i startpanelet finner du
to nye symboler som viser antall meldinger
som krever behandling; ett symbol for dine
personlige meldinger som krever behandling,
og ett symbol for alle meldinger som er sendt
til og fra legekontoret. I tillegg blir det markert
inne i pasientens journal om den aktuelle
henvisningen er kommet frem til mottaker

eller ikke. – Dette er en stor forbedring og en
lettelse i hverdagen, oppsummerer Bente.
Vi takker for oss for denne gang og ser frem
til å møte den blide gjengen på Spiren igjen
– hos dem, hos oss eller på Infodocdagene
i Oslo i februar neste år!

2.
Digital dialog
ved Dalen legesenter

S

om leverandør av journalsystem er
vi helt avhengige av å ha kunder
som er frivillige test-kontorer for nye
versjoner av Infodoc Plenario. Disse
pilotene tester våre nyeste funksjoner og gir
oss løpende tilbakemelding om hvordan dette
fungerer i praksis. Fordelen for disse kundene
er at de alltid har de nyeste funksjonene
tilgjengelig og har hot-line inn til Infodoc sin
supportavdeling. De har også mulighet til å
få direkte påvirkning på utformingen av nye
funksjoner og tjenester og få dem tilpasset
sine behov og rutiner. Men samtidig må de
være innstilt på å bruke litt tid på utfordringer
som kan oppstå i en test-periode.

Trofast test-kontor
Et av våre trofaste pilot-kontorer er Dalen
legesenter i Fyllingsdalen, Bergen. Det siste
året har den største endringen for dem vært
å ta i bruk Digital dialog med fastlegen, hvor
pasientene kan kontakte legekontoret via
helseportalen helsenorge.no, med sikker
innlogging. Ettersom Dalen legesenter var
et av de første legekontorene i Norge som
testet ut løsningen så har de hatt anledning
til å påvirke utviklingen av tjenesten.

Pasientene setter pris på effektivitet
Helsesekretær Natalie Revheim forteller
oss at de har vært overrasket over hvor raskt
pasientene har blitt vant til de nye tjenestene, til tross for at de opplevde litt skepsis
i starten. – Vi ser nå at når noen først har
prøvd å kontakte legekontoret digital så blir
dette foretrukket fremfor telefon eller direkte
oppmøte, forteller Natalie. Pasientene synes
at løsningen på Helsenorge.no er enkel å
benytte, og de setter pris på effektiviteten
ved å fornye en resept digitalt og å kunne få
oppfølging fra fastlegen sin ved å sende en
e-post, forklarer helsesekretæren ved Dalen
legesenter.

Individuell tilpasning
for hver enkelt lege
Digital dialog muliggjør timebestilling på nett,
men det varierer fra lege til lege hvor mange
timer de ønsker å legge ut. Heldigvis er der
ingen begrensninger for individuell tilpasning

Natalie Revheim ved Dalen legesenter forteller om bedre tilgjengelighet ved legekontoret etter at de tok i
bruk Digital dialog med fastlegen.

angående timebestilling på nett. På Dalen
legesenter er det noen leger som setter av
tre til fire timer per dag for nettbestilling, mens
én lege har gjort hele sin timebok tilgjengelig
på nett.

Generelt gode tilbakemeldinger
Erfaringene som er gjort ved Dalen legesenter gjenspeiler de tilbakemeldingene som
Infodoc har fått fra de 100 legekontorene
som til nå har tatt i bruk Digital dialog med
fastlegen. De første månedene må man regne
med å bruke litt tid på å fortelle pasientene
om muligheten til å kontakte fastlegen på nett.
Men når tjenesten først er tatt i bruk så er det
få som ønsker å gå tilbake til telefonkontakt og
postgang. Noen rapporterer om utfordringer
ved å få pasientene til å forstå skillet mellom
e-kontakt og e-konsultasjon. – Vi har fått
noen negative tilbakemeldinger fra pasienter
som ikke har forstått at e-konsultasjon er en
betalingstjeneste, men dette gjelder bare et
fåtall hos oss, forsikrer Natalie oss om.

De positive effektene ved legekontorene er
færre telefoner, færre reseptbestillinger og
henvendelser vedrørende svar på blodprøver.
Pasientene får raskere og bedre oppfølging
ved å kunne kontakte fastlegen direkte, og
ved Dalen legekontor er følgene at legene
har mer ledig tid til å ta imot pasienter som
behøver akutt-time.
Vi takker Dalen legesenter for det gode
samarbeidet!
Dersom din arbeidsplass ønsker å
bli pilot for nye løsninger i Infodoc Plenario
kan du henvende deg til Infodoc på
post@infodoc.no.
For bestilling av Digital dialog fastlege kan
du sende en e-post til post@infodoc.no
merket Digital dialog.

Returadresse

www.infodoc.no

Infodoc as
Postboks 43, Bønes
5849 Bergen

Vi ønsker
alle kunder og
samarbeidspartnere
en riktig god
sommer!

