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Helsesektoren er i endring og utviklingen mot et mer digitalisert
helsevesen skjer stadig raskere. Dette gjør det både utfordrende
og gøy å jobbe i Infodoc!

Da vi bestemte oss for å forenkle elektronisk meldingsutveksling
ved å utvikle nye Infodoc eSentral gjorde vi dette nettopp innenfor
rammene av både dagens og fremtidens fokus. Mer enn to
tredjedeler av våre kunder har nå tatt i bruk Infodoc eSentral
som er integrert i Infodoc Plenario og som til enhver tid gir full
oversikt over inngående og utgående meldinger. Vi tar sikte på å
installere Infodoc eSentral hos alle kunder før året er omme. Se
nærmere informasjon om overgangen på side 6 i dette magasinet.
Et annet tilskudd i utviklingen mot et mer digitalisert helsevesen
er fastlegenes mulighet til å kommunisere digitalt med sine
pasienter over helsenorge.no. I denne utgaven av Infomag har vi
intervjuet fastlege Anne Lise Haukås ved Ytrebygda legekontor
som har benyttet digital dialog over helsenorge.no i et halvt år.
Det kan være verdt å lese om hennes erfaringer og om hvordan
hun har funnet en god løsning for å få pasientene til å ta denne
tjenesten i bruk.
Erfaringsutveksling er også et stikkord for Infodocdagene som
går av stabelen 1. – 2. februar 2018. Disse dagene tilbyr vi kurs
tilpasset de ulike rollene på legekontoret og helsestasjonen hvor
vi har samlet våre beste tips for å oppnå enda bedre arbeidsflyt.
Du vil også få en unik innsikt i Infodocs produktplaner for de
neste tre årene. Vi vil forklare hvilke fordeler tjenestebaserte
skyløsninger har for deg som sluttbruker, hvilke valgmuligheter
som oppstår og du vil få inngående informasjon om Infodocs
strategi frem til 2020.
Ikke gå glipp av Infodocdagene!

Meld deg
på Infodocdagene!
Forhåpentligvis har samtlige av våre kunder nå fått med
seg at Infodocdagene 2018 blir avholdt i Oslo 1.-2. februar.
I denne utgaven av Infomag har vi gleden av å presentere
konferanseprogrammet.

E

tter å ha spurt våre kunder om hva som er det viktigste å
få med på Infodocdagene er det særlig tre gjengangere
av svar vi får:

Vi vil vite hva Infodoc gjør både nå og i fremtiden
Vi vil reise hjem med opplevelsen av å ha lært noe nytt
Vi vil ikke gå glipp av festen!
Det er mye som rører seg i helsesektoren og mange har meninger
og tanker om dette. Det snakkes om én innbygger, én journal. Det
snakkes om felles journalsystem for hele helseforetak inkludert
primærhelsetjenesten. Det snakkes om systemer der man slipper både server, NHN-linje, betalingsautomater og å tenke på
oppdateringer.

Både som selskap og som produktsjef er det viktig å
levere både på kort og lang sikt. Akkurat nå holder vi
på å bredde Infodoc Plenario 2017.2. Sannsynligvis
har mange av dere tatt den i bruk allerede når dere
leser dette. Med versjon 2017.2 kom et verktøy for
legemiddelgjennomgang. Verktøyet er utviklet
på bestilling fra EPJ-løftet, et samarbeid mellom
Legeforeningen, Direktoratet for e-helse og Infodoc.
Legemiddelgjennomgang (LMG) er en systematisk
vurdering av pasientens legemiddelbruk for å sikre
god behandling og forebygge pasientskader,
og utløser takst 2ld. Det er spesielt viktig å ta en
legemiddelgjennomgang for pasienter som går på
mange medikamenter. Verktøyet i Infodoc Plenario
gjør det enkelt å finne alle pasienter som går på 4
medikamenter eller flere, der det ikke er foretatt
legemiddelgjennomgang i løpet av de siste 12
måneder. Gå inn på hver enkelt av disse pasientene,
utfør gjennomgangen, og send eventuelt meldinger
videre til andre instanser dersom dette er nødvendig.

Mange spør både meg og mine kolleger om hvordan Infodoc
tenker å forholde seg til nye premisser og nye aktører som kommer
på markedet. Jeg tror at Infodocdagene vil gi svar på mye. For
Infodoc har tenkt! Både for å ivareta de lange gode tradisjonene
og for å møte fremtiden.

Om et par måneder kommer Infodoc Plenario
2017.3. Med den kommer integrasjon mot CrediCare
betalingsterminaler og en signeringsløsning for
PDF-filer. Kommunikasjon med pasient via våre
digitale løsninger er alltid trygt, og trenger ikke ekstra

Programmet for Infodocdagene prøver ellers å imøtekomme våre
kunders uttalte ønske om å lære noe nytt. Derfor er hele første
konferansedag avsatt til kompetansehevende aktiviteter der vi
er sikre på at det finnes noe som er nyttig for alle. Det er bare å
velge og vrake så snart påmeldingsportalen åpnes 1. oktober.
Hva med oss som ikke får deltatt på Infodocdagene?

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as

D

et skjer mye spennende i kombinasjonen mellom IT, helse, Big Data
og skytjenester. Vi ser konturene
av en IT-transformasjon som vil
forenkle mye, og skape mange nye
muligheter. Infodoc er et ledende
innovativt selskap, og vi gleder oss til å treffe flest
mulig av dere på Infodocdagene 1.-2. februar 2018
og fortelle mer om vår visjon for fremtiden.

Produktsjefens Hjørne

Infodoc sin viktigste oppgave er å ivareta kundenes ønsker for et
funksjonelt journalsystem. Vårt sterkeste fokus vil alltid være å
sørge for god arbeidsflyt på legekontorene og helsestasjonene
som benytter Infodoc Plenario journalsystem. Samtidig må vi
rette blikket frem og sørge for å være klar for den teknologiske
utviklingen som skjer i helsevesenet og i samfunnet generelt.

signering. Men innimellom vil pasienten ha et juridisk
gyldig dokument for videresending til en tredje
part. I dag må en da skrive ut dokumentet, signere
det og postlegge det, eller skanne dokumentet
før en endelig kan sende det til pasient. Med vår
signeringsløsning blir dette mye enklere. Nå kan
dokumentene signeres enkelt i Infodoc Plenario,
og er straks klare for videresending elektronisk, for
eksempel med sikker pasientkommunikasjon via
helsenorge.no. Og så sparer man portoen!
Ellers nærmer vi oss ferdigstilling og akseptansetest av multidose. Dette planlegger vi å ha klart i
versjon 2017.4. Vi gleder oss til å starte pilotering
og få litt erfaringer med elektronisk multidose i
praksis. Direktoratet for e-helse ønsker å ha kontroll
med hvilke geografiske områder som kan ta i bruk
multidose først, men de fleste apotek er allerede
klare for dette så vi håper at alle våre kunder vil få
elektronisk multidose tilgjengelig i løpet av 2018.
I løpet av inneværende år skal alle som benytter
Infodoc Plenario ha den nye Infodoc eSentral i bruk.
Vi har allerede langt flere kunder som har tatt i bruk
Infodoc eSentral enn dem som fortsatt bruker InfoEDI
og Meldingssentralen, og vi får tilbakemeldinger om
en forenklet hverdag for meldingsansvarlige på
legekontoret og helsestasjonene.
Husk at oppdatert brukerveiledning for egenopplæring ligger innebygget i Infodoc Plenario. Les
«Informasjon fra Infodoc» tilgjengelig fra startpanelet, og bruk hurtigtast F1 jevnlig.
Endre Dyrøy,
produktsjef

Nyansatte

Dere er ikke glemt. Vi vil fortsette å tilby både temadager, kurs og
alle de vanlige aktivitetene som gjør at man holder seg oppdatert.
Jeg har nylig vært i Nordland en tur. Der var det flere som spurte
om muligheten for å arrangere kurs i nærheten av deres hjemsted.
Dette vil vi selvfølgelig prøve å etterkomme. Våre konsulenter er
en mobil gjeng som gjerne tar turen. Vi tilbyr både standardkurs
og skreddersydde opplegg. Bare å ta kontakt for et godt tilbud.
En fin høst ønskes fra
Mari-Anne Frantzen
Kundeansvarlig

Christoffer Stenerud
Christoffer Stenerud er ansatt som
programvaretester og skal sørge
for at Infodoc Plenario fungerer
som det skal. Christoffer er 25 år
og utdannet sivilingeniør i
undervannsteknologi, drift og
vedlikehold fra NTNU.

Ole Andreas Christiansen
Ole Andreas Christiansen er det andre
tilskuddet som skal være med å sørge
for god arbeidsflyt på legekontor og
helsestasjoner i årene som kommer. Han
er ansatt som utvikler. Ole Andreas er 27 år
og har master i informasjonsvitenskap fra
universitetet i Bergen.

Ansvarlig utgiver Infodoc as
Tekst Bjarte Ottesen, Mari-Anne Frantzen, Marte Oppedal
Berge, Johan Le Bozec, Endre Dyrøy.
Layout Cox kommunikasjonsbyrå

www.infodoc.no
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post@infodoc.no

815 32 020
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Programmet for Infodocdagene
1. – 2. februar 2018 er klart!
Spesialtilpassede kurs til hver enkelt rolle på legekontoret, unik innsikt i Infodocs produktplaner
for de neste tre årene og en storslått festaften med blant annet stand up ved Øyvind Loven!
Ikke gå glipp av Infodocdagene! Påmelding åpner 1.oktober på www.infodocdagene.no.
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Infodocdagene Dag 1

Infodocdagene Dag 2

Torsdag 1. februar 2018

Fredag 2. februar 2018

Deltakerne kan delta på ulike kurs som går parallelt gjennom dagen
ROM 1

INFODOC
GRUNNKURS

ROM 2

Helsestasjon
09.00 - 11.15

09.00 - 16.15

ROM 3

ROM 4

ROM 5

ROM 6

Journalfinesser

Økonomi

Timebok

09.00 - 10.00

09.00 - 10.00

Hurtigtaster

09.00 - 10.00

PLENUM
09:00

Produktplaner - sky - fremtiden
Gjennomgang detaljerte produktplaner, tjenestebaserte skyløsninger, eSentral, ny økonomi , hva er ekte skyløsning,
hva er ASP-skyløsning, hva betyr dette for Infodoc som produkt og selskap

09.00 - 10.00

Digital dialog
med fastlegen

Arbeidsflyt
lab - lege

10.30 - 11.15

10.15 - 11.15

Meldingshåndtering

Hurtigtaster

10.15 - 11.15

10.15 - 11.15

Veikart for Infodoc frem til 2020 ved daglig leder Bjarte Ottesen og produktsjef Endre Dyrøy

10:00

Status presens Infodoc - oppsummering 2017 ved produktsjef Endre Dyrøy			

10:30

Pause og besøk hos utstillere						

11:00

Hva betyr fremtidens løsninger for sluttbruker?
Forenklet drift og vedlikehold, 24t oppetid, hjemmekontor
Valgfrihet - lokal server eller skyløsning fra Infodoc

Helserespons

Medikasjon

11.45 - 12.30

11.30 - 12.30

Arbeidsflyt
lab - lege

Timebok
11.30 - 12.30

11.30 - 12.30

Dokumentmaler
Arbeidsflyt
13.45 - 14.45
spesialistpraksis
13.45 - 16.00

Fremtidens skyløsninger og sikkerhet ved NHN
Juridiske aspekter ved fremtidens løsninger ved advokatkontoret HLT Law
Kort om driftsløsninger i sky, backup og meldingsovervåkning ved Microsoft og Infodoc		

Hurtigtaster
11.30 - 12.30

Systemvedlikehold

Meldingshåndtering

Hurtigtaster

13.45 - 14.45

13.45 - 14.45

13.45 - 14.45

12:00

Spørsmål til formiddagens foredragsholdere
Plenumsavslutning ved daglig leder Bjarte Ottesen

12:30

Lunsj og besøk hos utstillere						

PARALLELLSESJONER
HELSESTASJON
13:30

Helsestasjonsgruppen til Infobruk
ved Kari Grindheim:
orientering om aktuelle tema

Journalfinesser

Overføring
av journal

15.15 - 16.15

15.15 - 16.00

Kartotek
15.15 - 16.00

Hurtigtaster

14:00

15.15 - 16.15

ved Infodoc
14:30

Klokken 16.15: Forfriskninger/Snacks/Lett fingermat

Status nytt kartotek
i Infodoc Plenario

15:00

Klokken 17: Infobruks årsmøte
Klokken 19.30: Festmiddag med underholdning
15:30

Lunsj og besøk hos utstillere
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16:00

SPESIALISTPRAKSIS

Multidose

Publikumstjenester

Hvordan ser det ut
i Infodoc?

ved Lena Ervik fra
Helserespons/WTW AS

Hvordan ser det ut
i det offentlige?
ved Karin Skaare Mortensen,
Direktoratet for e-helse

NPR-rapportering
- nye rutiner v/Infodoc

IKT-DRIFT KOMMUNE

Drift av dagens og
fremtidens Infodoc
Plenario ved Infodoc,
Microsoft og NHN.
OS-valg, brannmurer,
linjevalg, etc.

Lunsj og besøk hos utstillere

Lunsj og besøk hos utstillere

Lunsj og besøk hos utstillere

Status prosjekt elektroniske fødselsepikriser

Digital Dialog med
Fastlegen - DDFL

Nye elektroniske
meldingsmuligheter

Tjenestebasert
meldingsutveksling

ved Grete Verløy fra Oslo
kommune

Erfaringsdeling fra referansekunder. Orientering
om fremtidsplaner fra
Direktoratet for e-helse.

ved Infodoc
Dialogmelding for
kommunikasjon med HF og
kommune, kombinert personog tjenesterbasert adressering,
fastlegeoppslag, meldinger
med vedlegg

ved John Horve fra
Setesdalen IKT og Infodoc

e-resept i helsestasjon
ved Karin Skaare Mortensen
Direktoratet for e-helse og
Infodoc

www.infodoc.no

ALLMENNLEGEKONTOR

Erfaringsdeling,
informasjon om oppsett

Infodocs personell vil være tilgjengelig i fellesområdene for avsluttende spørsmål frem til kl 17:00			
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Aktuelt

Viktige innspill

Viktig informasjon vedrørende

D

gammel meldingssentral og InfoEDI

M

er enn to tredjedeler av våre
kunder har nå tatt i bruk Infodoc
eSentral og i løpet av høsten skal
resten av våre kunder få den nye tjenesten
på plass.

alvorlig feil vil man risikere at det ikke blir
sendt meldinger før man har fått installert den nye eSentral som er Infodoc sin
nye meldingstjeneste og som erstatter
InfoEDI/gammel meldingssentral.

Gammel meldingssentral og InfoEDI vil ikke
bli supportert etter 31.12.2017. Dette betyr
at etter denne dato vil man ikke lenger få
hjelp til feilsøking eller feilretting i InfoEDI/
gammel meldingssentral. I praksis betyr
dette at meldinger fortsatt vil behandles
i InfoEDI, men dersom det oppstår en

De fleste legekontor kan installere Infodoc
eSentral selv. Noen trenger bistand fra
Infodoc sine dyktige konsulenter fordi det
er forhold ved anlegget som gjør at installasjonen ikke kan gå automatisk. Innen 30.
oktober i år skal alle som kan installere
selv ha installasjonen tilgjengelig i Infodoc

HJØRNE

INFOBRUKS

Plenario. Det blir sendt en intern e-post
om at denne er tilgjengelig for installasjon. Innen samme dato skal de som har
anlegg som trenger bistand fra Infodoc ha
mottatt informasjon og tilbud fra oss på å
få eSentral installert.
På denne måten vil vi få alle kunder over på
Infodoc eSentral før nyttår og før support
for den gamle tjenesten (InfoEDI) opphører.

et var gledelig å se i versjon Plenario 17.2 at mange av
ideene som ble spilt inn på siste Produktrådsmøte nå
er implementert. Små forandringer, men kjempenyttig for oss som brukere. Flott oversikt over pasienter med 4
eller flere medikamenter og varsel om at legemiddelgjennomgang ikke er gjennomført. Mulighet for å sette dato på
resepten fra når den kan hentes ut.
I forrige versjon ble huskelappene splittet i egne og andres.
Dette gjorde huskelappene mye mer anvendelig i det daglige
arbeid.

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

Alle disse forbedringene viser hvor nyttig det er at vi brukere
kommer med innspill.
Nå venter vi på ytterligere utvikling av programmet slik
at vi kan få oversikt over pasienter som skal følges opp
over flere år, f.eks. kreftpasienter. Fortsatt venter vi på en
kontrollfunksjon for at rekvirerte prøver blir besvart, som
f.eks. cytologiske prøver.
Infodocs brukere oppfordres til å komme med innspill til
forbedringer av programmet. Send gjerne en email til en
av medlemmene av Produktrådet. Emailadresser finnes på
Infobruks hjemmeside infobruk.no

EKSTERN
HELSESEKRETÆR

INFOBRUKS STYRE

Facebooksiden til Infobruk - er en annen enkel måte å
komme med ideer som kan videreformidles til Produktrådet.
Er du ikke medlem i gruppen, søk opp gruppen INFOBRUK
på Facebook og send en venneforespørsel!
Kom gjerne også med ideer om hvordan Infobruk bør jobbe
fremover til brukerne og Plenario programmets beste.
Under Infodocs Brukerkonferanse i februar 2018 avholder
vi generalforsamling. Vedtektene vil da bli satt under lupen
og nye styremedlemmer skal velges.

Ingen ubesvarte henvendelser. Ingen faste
høye lønnskostnader. Aldri opptattsignal.
Ring oss i dag på 55 94 45 45

Paul Juul-Hansen
Leder Infobruk

Tor Wold,
Fastlege Øyrane legekontor

✔ 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

MEDLEMMER
I PRODUKTRÅDET

Leder i infobruk er fast medlem +

pasientspørsmål etter oppslag i journalsystemet via NHN.

Telefon: 55 94 45 45

|

www.telemedic.no
Regin Hjertholm,
Eidsvåg legekontor

Finn Skogstad,
Stovner legesenter As
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Support / Tips
www.infodoc.no/support

Informasjon
vedrørende navnebytte
på virksomhet eller
organisasjonsnummer
Fastlegelisten

Vi ønsker med dette å informere om at å bytte navn eller organisasjonsnummer på virksomhet kan ha store konsekvenser for
elektronisk kommunikasjon og meldinger for et legekontor. Vi ber
dere, dersom dere vurderer å skifte navn eller organisasjonsnummer, om å ta kontakt med Infodoc for mer informasjon og tilbud
på bistand til omleggingen. På denne måten kan man unngå
at meldinger og elektronisk kommunikasjon for legekontoret
ikke kommer frem eller at partnere ikke lenger er i stand til å
kommunisere med legekontoret.

support@infodoc.no

815 32 020

Skriftstørrelse

Legemiddelgjennomgang

Opplever du at utskriftene på original blankett ikke
treffer eller mangler informasjon?
Er tegn i Infodoc Plenario kuttet eller borte?

Infodoc Plenario 2017.2 kommer med en oppdatert versjon av
legemiddelgjennomgang. Man finner valget under arbeidslister i startpanelet (obs vises kun for brukere med rolle lege):

Som standard vil
visningen inneholde pasientene
som går på 4
eller flere faste
legemidler der
gjennomgang
ikke er gjennomført de siste 12
månedene. Man
kan også bestille
time til pasienten
og generere en
rapport fra dette
bildet.

Markere de aktuelle pasientene:

Per i dag mottar endelig de aller fleste fastlegelisten
automatisk, uten å måtte lese den inn manuelt fra
systemvedlikehold

Da har du trolig feil skriftstørrelse konfigurert
på maskinen.
For at bilde og utskrift på original skjemaer skal bli riktig må
skriften imperativt stå på 100%
Slik endrer du på størrelsen om den er feil:

Windows 7: Høyreklikk på skrivebordet og velg tilpass:

Er ikke legemiddelgjennomgang
utført, vil det se
slikt ut i pasientens journal.

Velge oppdater journalarkiv:

Setter man
status utført og
har autotakst
aktivert vil takst
2ld legges til i
ordren.

Til slutt trykker man oppdater:

Deretter trykk på «skjerm». Her velger du 100%

Er dette ikke tilfelle må legen selv starte abonnementet
sitt på nytt (UTEN å stoppe det gamle)

Likevel er det slik at enkelte nye pasienter ikke blir
opprettet automatisk i Infodoc Plenario.
Det er da nødvendig å gå til journalvedlikehold:
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2.

For mer detaljert
informasjon trykk
på F1 når du står i
startpanelet

I Windows 10: Høyreklikk på skrivebordet og velg
«skjermoppløsning». Dette valget skal også stå på 100%

9
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kundehistorier

Bestill time

Bedre pasientoppfølging med
helsenorge.no

I

nfodoc tilbyr digital dialog med fastlegen over den offentlige helseportalen
helsenorge.no. Over 100 legekontor
tilbyr nå pasientene e-konsultasjoner,
timebestilling, reseptfornyelse og spørsmål
til legekontoret på nett.

Forny resept
Start e-konsultasjon
Kontakt legekontoret

Fastlege Anne Lise Haukås er svært tilfreds
med de nye tjenestene på helsenorge.no.
– Her på legekontoret får vi unna oppgavene
raskere enn før, forteller hun.
Ytrebygda legekontor har tilbudt sine
pasienter tjenestene på Helsenorge.no i et
halvt år nå. I starten var det få pasienter som
valgte å benytte tjenestene. I følge fastlege
Haukås informerte hun ved slutten av hver
konsultasjon om muligheten til å benytte
nett-tjenestene, men opplevde at mange
pasienter glemte dette alternativet neste
gang det var behov for legetjenester. Derfor
fant hun en ny metode for å få sine pasienter
til å logge seg inn på helsenorge.no.
Hver gang jeg har pasienter som er inne for
prøvetaking så forteller jeg dem at de må
logge inn på helsenorge.no for å se resultatene av prøvene, forteller fastlegen. Dette har
vist seg å være effektivt. – Selvsagt ville jeg
sørget for at de uansett ville fått oppfølging
dersom det var avvik i prøvene, men jeg ser
at de fleste synes det er greit å logge seg inn.
Og når de først har sett tjenestene som ligger
på nett, så er det lettere å benytte disse neste
gang de vil ha kontakt med meg, fortsetter
fastlege Anne Lise Haukås.
Anne Lise forteller at den pasientgruppen
som har størst nytte av å kunne ha digital
dialog med sin fastlege er kronikerne. – Hos
kronikerne oppstår det ofte spørsmål som
det kan være greit å få en rask avklaring på,
uten at de skal måtte behøve å oppsøke
legekontoret. Når jeg allerede kjenner til sykdomstilstanden deres er det relativt enkelt for
meg å svare på om oppståtte helseplager er
knyttet til sykdommen eller ikke. Da fungerer
e-konsultasjoner veldig godt, mener Anne
Lise Haukås.
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Pasientene til Anne Lise Haukås ved Ytrebygda legesenter setter pris på de nye nett-tjenestene som
tilbys av fastlegen.

På legekontoret er både leger og helsepersonell fornøyde med å ha mer tid til god
pasientkontakt. Spesielt merker legene at de
får unna flere oppgaver i løpet av arbeidsdagen. Anne Lise Haukås forteller at det er en
stor fordel at meldingene fra helsenorge.no
kommer direkte inn i usignertlisten i Infodoc
Plenario. På den måten kan hun for eksempel

fornye resepter ved få tastetrykk innimellom
konsultasjoner på kontoret.
- Jeg vil anbefale mine kolleger å benytte
tjenestene på helsenorge.no. Det gir god
pasientoppfølging og mer effektive dager på
legekontoret, avslutter den blide fastlegen.

Bruk den offentlige helseportalen

helsenorge.no/kontaktfastlegen
Trygg kontakt med fastlegen på nett.

Returadresse

www.infodoc.no

Infodoc as
Postboks 43, Bønes
5849 Bergen

Påmelding til
1. - 2. februar 2018 åpner 1. oktober
på www.infodocdagene.no!

Infodocdagene byr på nyttige kurs,
spennende nyheter
og en storslått festaften
med gode kolleger!

Kommer du?
Stand up med Øyvind Loven, kjent fra Morgenklubben
med Loven og co på Radio Norge, blir ett av flere
høydepunkt på Infodocs festaften 1. februar.

