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Denne utgaven av Infomag blir et tilbakeblikk på Infodocdagene  
1. – 2. februar 2018. Jeg er svært takknemlig for at så mange som 300 
kunder og samarbeidspartnere ville være med å gjøre disse dagene til 
en interessant møteplass. Det var veldig hyggelig å få møte så mange 
av dere!

Infodoc veikart 2020 ble publisert på Infodocdagene 2018. Her fortalte vi 
om jobben som allerede er gjort for å ta i bruk skyplattformen Microsoft 
Azure. Infodoc er nå i skyen og i tiden frem mot 2020 vil nye tjenester bli 
tilgjengelig for alle våre brukere. Dere som i dag er kunder vil oppleve 
dette som ny funksjonalitet i journalsystemet etter hvert som vi skriver 
om Infodoc Plenario til en tjeneste. Denne overgangen er kostnadsfri 
for alle som i dag har Infodoc Plenario. 

Fremtidsrettede journalsystemer er skybaserte. Årsaken er først og fremst 
at sikkerheten er bedre ivaretatt når pasientdata blir lagret i sky. Infodoc 
SKY ivaretar alle krav i Normen og GDPR, EUs forordning for personvern.

For deg som sluttbruker vil du først og fremst oppleve forbedringene 
ved at hastigheten til Infodoc Plenario vil være overlegen. Du behøver 
heller ikke tenke på hjemmekontor-løsninger da du kan logge deg på 
journalsystemet hvor du vil, når du vil. Om du ønsker å benytte nettbrett, 
Mac eller PC er dette også valgfritt. Behovet for lokal server vil være 
borte og Infodoc blir en totalleverandør. Sist, men ikke minst vil vi tilby 
dette til konkurransedyktige priser.

På Infodocdagene lanserte vi den første nye tjenesten, Server i SKY. 
Dette er en tjeneste som fjerner behovet for lokal server. Server i SKY 
er en egen Infodoc Plenario optimalisert for skyen og kan kun leveres 
av Infodoc. Som det ble fremlagt på Infodocdagene vil denne være 
markedsklar i løpet av juni, og prisene vil bli tilgjengelige senest i april 
måned. Vi vil fra dette tidspunktet ta imot bestillinger fra dere som ønsker 
overgang til Server i SKY. 

Infodoc veikart 2020 og planene for Infodoc SKY fremover vil også bli 
presentert på kveldsmøter rundt i landet på følgende datoer:

 1. Onsdag 18. april, Scandic Ørnen, Bergen
 2. Tirsdag 29. mai, Thon Hotell Opera, Oslo
 3. Onsdag 6. juni, Clarion Hotell Energy, Stavanger

Jeg ønsker dere velkommen til disse møtene! For påmelding, vennligst 
send en e-post til: post@infodoc.no. Arrangementet er gratis.

Vi ser frem til å kunne tilby spennende nye tjenester i tiden som kommer!

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as

D
et var utrolig kjekt å møte så 
mange brukere av Infodoc 
Plenario på Infodocdagene 
2018. Som produktsjef var 

jeg stolt over å vise at Infodoc ser hva 
som skjer og skal fortsette å være 
trygt og innovativt i årene fremover. 
Samtidig skal vi levere god og ny 
funksjonalitet hele tiden.

Allerede i 2016 var det mulig å sende 
meldinger med vedlegg i Infodoc 
Plenario - både mellom helseforetak 
og til og fra pasienter. Nå åpner etter 
hvert flere opp for dette og vi ser 
gevinster i norsk helsesektor. Mars 
2018 åpnet Oslo kommune med Gerica 
opp for at de kan ta imot og sende 
vedlegg i meldinger, noe som mange 
av våre kunder vil ha glede av.

Vi har sett behov for å kunne sende 
meldinger med vedlegg blant annet 
ved juridisk signerte vedlegg til pasi-
ent eller samarbeidspartnere. Dette 
kan være attester, sykmeldinger for 
videregående elever, erklæringer eller 
andre brev som mottaker skal kunne 
sende videre til 3. person. I Infodoc 
Plenario 2017.3 har vi derfor laget støtte 
for at interne pdf-filer elektronisk kan 
signeres før de legges som vedlegg 
i en melding. Dette vil spare både 
helsesektoren og pasientene for tid 
og penger.

Fastleger har allerede mulighet for 
sikker elektronisk kommunikasjon 
med pasient via Helsenorge.no. 
Dette gir dem muligheten for blant 
annet e-konsultasjon og online 
timebooking. Andre grupper har 
ikke samme mulighet. Med Infodoc 
Plenario 2018.2 utvider vi integrasjonen 
med Helserespons slik at også andre 
brukergrupper som helsestasjoner og 
spesialister får muligheten til online 
timebooking. Infodoc Plenario 2018.2 
vil også ha vekstkurver for barn med 
downs syndrom. 

Å sikre at multidosepasienter får helt 
korrekt medikasjon er en utfordring, 
og fortsatt i 2018 foregår mye av 
kommunikasjonen mellom legekontor 
og multidoseapotek via fax. Dette vil 
Direktoratet for e-helse og Infodoc 
gjøre noe med. VI har ferdigutviklet 
støtte for multidosemeldingen i 
e-resept. Den er i pilot i to kommu-
ner, og på syv legekontor per mars 
2018. Det er Direktoratet for e-helse 
som styrer utbredelsen av multidose 
i e-resept da det kreves mye koor-
dinering mellom kommune, apotek 
og legekontor. Vi regner med at alle 
brukere av Infodoc Plenario vil kunne 
ta i bruk multidose i e-resept i løpet 
av 2018. 

Vi har startet jobben med å lage ny 
økonomimodul. Dette gjør vi i samar-
beid med mange av våre brukere og 
et designbyrå som er veldig dyktig 
både på design og på arbeidsflyt. Vi 
gleder oss til å gjøre økonomirutinene 
enklere for våre brukere. 

Følg med og hold deg oppdatert på 
hva som skjer i Infodoc Plenario. Les 
nyhetsbrevene tilgjengelig fra start-
panelet (i). Ta en titt på «Nytt i denne 
versjonen» tilgjengelig fra startpanelet. 
Og bruk hurtigtasten F1 for bruker-
veiledning. 3 minutter investert her 
innimellom vil spare deg for mye tid 
i lengden.
 
 Endre Dyrøy,
 produktsjef

Takk for sist til alle dere som deltok på Infodocdagene 
2018 i begynnelsen av februar! 
 
Målsetningen vår for Infodocdagene var at alle deltagere 
skulle sitte igjen med opplevelsen av å ha lært noe nytt og 
å få kjennskap til hva Infodoc gjør både nå og i fremtiden. 
Og sist, men ikke minst, å ha det hyggelig sammen med 
både kolleger og oss i Infodoc. 
 
Tilbakemeldinger vi fikk underveis og spørreundersøkelsen 
vi sendte ut i etterkant, kan tyde på at vi har oppnådd 
dette. Det store flertallet har sagt at de var tilfredse med 
programinnholdet og kvaliteten og at de gjerne anbefa-
ler flere å delta.  Kan derfor bekrefte at planlegging av 
neste år arrangement - Infodocdagene 2019 - er i gang. 
Infodocdagene har kommet for å bli.
 
Temakursene og parallellsesjonene
Responsen vi fikk på de ulike temakursene forteller at de 
fleste hadde noe å lære på tross av lang erfaring. Det er 
derfor grunn til å tro at vi beholder store deler av kurskon-
septet også til neste år. Noen har fortalt oss at de gjerne 
ønsker mer tid til spørsmål, erfaringsdeling og diskusjoner 
i tilknytning til kursene og temaene som ble belyst under 
parallellsesjonene.  Dette er også tilbakemeldinger som 
vi tar med oss videre. 
 
Utstillerne og foredragsholderne
Flere av deltagerne har kommentert nytten av å ha rele-
vante utstillere til stede under Infodocdagene. Vi har også 
mottatt tips om flere aktører som de gjerne skulle hatt til 
stede.  Fra utstillernes side registrerer vi stor begeistring 
og flere har allerede forhåndspåmeldt seg til neste år. 
Også eksterne foredragsholdere fra myndigheter og 
premissgivere er positive og forteller at dette er en av 
de få arenaene der de får anledning til å komme i så nær 
dialog med sluttbrukerne.
 
Jeg håper dere som har deltatt i år vil anbefale 
Infodocdagene til flere slik at vi kan sette ny deltagerrekord 
neste år når vi møtes på Scandic Fornebu 7.-8. februar. Og 
dersom noen har gode tips til tema, så hører jeg gjerne 
fra dere. 
 
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

Infodocdagene
har kommet for å bli!  
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Leder

415 32 020post@infodoc.nowww.infodoc.no
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Iselin Norstrand  
Iselin er vårt nyeste tilskudd på support-avdelingen. Hun har en 
bachelorgrad innen medievitenskap fra Universitetet I Bergen, 
og mastergrad i International Business fra EAE Business School 
i Madrid. Iselin har erfaring med kunde-support fra DNB Liv hvor 
hun jobbet med pensjon og livsforsikring. Vi er glade for å ha 
Iselin med på laget!

Nyansatte
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I
nfodocdagene 2018 gikk av stabelen 
1.-2. februar på Radisson Blu Scandinavia 
i Oslo. Over 300 brukere av Infodoc 
Plenario og samarbeidspartnere  av 

Infodoc var samlet til innholdsrike dager som 
blant annet inneholdt kurs, produktlansering 

og sosialt samvær.

I anledning Infodocdagene var helt nye 
kursopplegg laget, skreddersydd for de ulike 
rollene på fastlegekontor, på helsestasjon og 
i spesialistpraksis. Kursene som alle hadde 
fokus på bedre arbeidsflyt og etablering av 
gode arbeidsrutiner foregikk i forelesnings-
saler med plass til inntil 100 deltakere. Bare 
grunnkurs i Infodoc Plenario og kurs i bruk 
av hurtigtaster hadde begrenset adgang. 
Sistnevnte kurs opplevde vi stor interesse 
for og det spørs om vi ikke må gi flere anled-
ning til å lære noen gode rutiner for bruk av 

hurtigtaster i tiden fremover. 

I pauseområdet var det anledning til å bli 
bedre kjent med utstyrleverandører og deres 
produkter. Alle ansatte i Infodoc var tilstede 
på konferansen og mange deltakere benyttet 
seg av anledningen til å få svar på spørsmål 

om bruk av journalsystemet. 

Underveis i konferansen ble det avholdt en 
brukerundersøkelse hvor Infodoc ønsket 
å samle innspill til utvikling av ny Infodoc 
Plenario økonomi. Mange var interessert i 
å bidra med sine erfaringer og til sammen 
mottok vi nærmere hundre besvarelser. 
Arbeidet med reskriving av Infodoc Plenario 
økonomi er allerede i gang og innspillene 
som vi nå har fått skal sørge for at dette blir 
best mulig tilpasset rutinene på legekontor, 

helsestasjon og i spesialistpraksis.
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Etter en lang dag med kursing ble Infodocdagenes første dag avsluttet med en fantastisk hyggelig festaften hvor latteren satt løst. Kokken 
Pablo Iglesias loset oss gjennom kvelden og det hele ble avrundet ved Øyvind Loven som entret scenen med gospel, og ble møtt av jubel 

og taktfast applaus.     
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Fredag morgen var det overraskende mange 
som hadde fått seg tidlig frokost og var på 
plass for å få med seg Infodocs fremlegging 
av strategi for de neste tre årene. Kanskje var 
det overraskende for noen at Infodoc har tatt 
i bruk sky-plattformen Microsoft Azure og 
allerede i juni kan tilby sine kunder tjenesten 
Server i SKY. I tiden fremover vil flere tjenester 
flyttes opp i skyen og i løpet av 2020 skal hele 
journalsystemet være skybasert. Inviterte 
foredragsholdere fra Norsk Helsenett og 
Microsoft kunne fortelle mer om hvilke 
sikkerhetshensyn Infodoc har tatt og hvilke 
fordeler man har ved å benytte et skybasert 

journalsystem.

 

Daglig leder i Infodoc, Bjarte Ottesen, 
orienterte om Infodocs produktplaner 

for de neste tre årene.

André Meldal er sikkerhetsansvarlig i Norsk Helsenett.Ole Tom Seierstad fra Microsoft

På Infodocdagene 2018 arrangerte Legeregnskap AS en trekning 
på iPad blant de som besøkte standen deres. 

Den heldige vinneren er Øystein Dale ved Stavanger legesenter. Gratulerer!
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Støtt brukerstyrt 
utvikling

I
nfobruk er interesseforenin-
gen til brukerne av Infodoc. 
Ved medlemskap støtter du 
arbeidet med brukerstyrt 

utvikling av Infodoc Plenario. 
Infobruk har i over 30 år bidradd 
til at klinikere møter informatikerne 
som lager vår elektroniske pasi-
entjournal (EPJ).

I mange år var vi kanskje de eneste 
som arrangerte kurs i helse IKT. 
Nå har Infodoc overtatt vår årlige 
konferanse i februar. Det finnes 
også mange gode nasjonale 
og internasjonale konferanser 
om helseinformatikk. Fra i år vil 
derfor Infobruks styre bruke all 
energi på innspill til og krav om 
god produktutvikling. Vi vil få frem 
brukernes ønsker og formidle 
disse til Infodoc.

Infodoc produktråd har møter 
4-6 ganger i året og der stiller nå 
3-4 personer fra Infobruks styre. 
Produktrådet diskuterer ny funk-
sjonalitet i Infodoc og prioriterer 
hva som skal lages først og sist. 
Infobruks faste representanter i år 
er Finn Skogstad, Regin Hjertholm 
og Khoa Duong. Den siste plas-
sen rullerer mellom de andre 
styremedlemmene avhengig av 
dagsorden. 

Fordi Infodoc er på vei mot en 
skyløsning, må funksjoner som 
passer inn i den utviklingsplanen 
prioriteres. Vi må forhindre at ting 
må lages to ganger, det er i alles 
interesse at ressursene utnyttes 
effektivt. Det vil derfor bli flikket 
minst mulig på gamle deler som 
skal skrotes. 

I 2018 blir ny økonomimodul den 
største satsingen. Deretter time-
bok? Kom med innspill. EPJ-løft 
funksjoner må prioriteres, mye 
forarbeid er gjort unna og leveres 
gratis og det følger penger med. 
Prosjektene er beskrevet på hjem-
mesiden til SKIL. Ett eksempel er 
bilde i EPJ.

Infobruk ønsker å få frem flere 
klinikere med kompetanse i 
helseinformatikk. Før var det 
stor avstand mellom klinikere og 
myndigheter på dette feltet, men 
via EPJ-løftet og andre gode pro-
sesser ønsker nå ulike nasjonale 
og regionale prosjekter å betale 
klinikere for å bidra med sin kunn-
skap. Myndigheter, leverandører 
og klinikere er helt avhengig av 
hverandre om man skal lykkes i å 
lage gode løsninger som blir tatt i 
bruk. Gi oss beskjed om du ønsker 
å være med i et prosjekt. 

Det er ikke bare Infodoc vi vil 
påvirke, men også kommuner, 
helseforetak og myndigheter. 
Derfor vil noen fra styret delta 
på konferanser hvor vi personlig 
møter ledere fra disse aktørene. 
Miljøet fra Infobruk bidro sterkt 
til at EPJ-løftet ble realisert. EPJ-
løftet forvalter rundt 17 mill kr årlig, 
penger som gir fart i utviklingen av 
bedre EPJ. 

Har du gode ideer eller ønsker – så 
kontakt en av oss i styret eller skriv 
på vår facebookside «Infobruk 
brukerforum». Både styret og 
Infodoc følger med på hva som 
skrives der. 

infobruk
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Den siste sesjonen på årets Infodocdagene var viet de ulike brukergruppene som benytter Infodoc Plenario. Her fikk man komme sammen 
med sine kolleger fra legekontor, helsestasjon, spesialistpraksis eller i IKT-ledelsen i kommunene. I etterkant av Infodocdagene 2018 sendte 
vi ut et evalueringsskjema for å få tilbakemeldinger på årets arrangement. Flere har her nevnt at det er svært viktig å få tid til diskusjon og 

erfaringsutveksling innenfor sitt fagfelt, og dette er noe vi vil ta mer hensyn til neste gang.

Vi takker alle dere som var med å gjøre Infodocdagene 2018 interessant og hyggelig, og håper å se dere igjen til neste år!

Hold av datoen for

Da møtes vi på 
Scandic Fornebu 7. – 8. februar 2019. 
Vi gleder oss!

MEDLEMMER 
I PRODUKTRÅDET
Leder i infobruk er fast medlem +

INFOBRUKS STYRE

Marianne Vestheim Kversøy,  
Helsesekretær Bergen  

Knud Erik Alsbirk,
Øyelege Sotra

Odd Lauvskard,  
Allmennlege Bergen

Maria Barøy Ræder, 
Gynekolog Bergen

Tor Wold, 
Fastlege Øyrane legekontor

Regin Hjertholm,
Eidsvåg legekontor

Finn Skogstad, 
Stovner legesenter As

H
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E
INFOBRUKS

Regin Hjertholm, 
medlem i Infodocs produktråd



Support / Tips

415 32 020support@infodoc.nowww.infodoc.no/support
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Nå er de 3 forskjellige eksport-mulighetene samlet på ett 
og samme sted.

1) Eksport av journal

F1 er kanskje den mest nyttige tasten, fordi den gir deg 
svar på svært mye du måtte lure på når du jobber i 
Infodoc Plenario. Likevel forblir denne ukjent for mange 
brukere.

Er den for godt gjemt? I så fall finner man den vanligvis 
helt opp til venstre på tastaturet mellom Esc og 
F2-tasten.

Lurer man for eksempel på hvordan man kan lage en ny 
turnusplan i Infodoc Plenario?

Ja, da trykker man F1 fra timebok-modulen og finner 
fram riktig kategori fra innhold:

3) Den viktige F1-tasten Eller søker fram i indekset

1312

Er det utfordringer med den ene varianten kan man forsøke 
en annen.

Husk at den raskeste og enkleste måten å få hjelp på er å 
registrere saker direkte fra Infodoc Plenario.

Fra startpanelet:  Finn fram «livbøyen»

2)  Registrering av saker

Og velg registrer: ny supportsak 

Et annet alternativ er å sende en e-post til 
support@infodoc.no

Er man usikker på hvordan man krediterer en faktura? 
Fra økonomi-modulen trykk F1. Gå til indeks og skriv: 
kreditere. Du vil da få opp relevant informasjon:

Alternativt går man til innhold og blar seg fram til riktig 
kategori.

Skulle man mot formodning ikke finne fram til løsning 
fra F1 betyr det ikke at svaret er langt unna.

Fra startpanelet trykk på livbøyen (Eller tastkombinasjon 
CTRL + K) - og velg registrer ny supportsak.

4) Bestilling av nye sertifikater
Har man behov for å bestille nye eller fornye sertifikater 
finner man nødvendige skjemaer som skal fylles ut på 
https://www.infodoc.no/support
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Velkommen til
kveldsmøteserie våren 2018

14

Vil du lære mer om fordelene med et skybasert journalsystem? Bli med på 
et av våre kveldsmøter i vår. Her vil du også få all informasjon du behøver om 
vår første tjeneste i skyen, Server i SKY. Møtet i Bergen 18. april begynner 
å fylles opp, men du kan sikre deg en plass ved å melde deg på i dag.

Velkommen!

SKY

Fremtidsrettede 

journalsystemer 
er skybaserte
- Tilgjengelighet og 
sikkerhet i Infodoc SKY

 Hvordan sikre både funksjonalitet 
og innovasjon i årene fremover

Bergen:  Scandic Ørnen, onsdag 18. april 2018
 
Oslo:  Thon Hotell Opera, tirsdag 29. mai 2018
 Påmeldingsfrist 15. april
Stavanger:  Clarion Hotell Energy, onsdag 6. juni 2018
 Påmeldingsfrist 15. april
Påmelding:  post@infodoc.no 

Merk din påmelding med navn, arbeidssted og i hvilken 
by du ønsker å delta. All deltakelse er gratis, men vi krever 
påmelding for reservasjon av møterom og servering.

Vel møtt!

Program
1730 - 1800      Servering

1800 - 1900   Hvorfor sky?
 - Overholde GDPR-krav
  - Overvåkning og backup
                     - Sikkerhet – lagring av 
  pasientdata i sky
                          - Server i SKY                                           
                      - Hastighet
                        - Tilgjengelighet
 - Én leverandør
                                           
                Infodoc veikart 2020

1900 - 2000      Spørsmål fra salen

 - Demonstrasjon av 
  journalsystemet 
   Infodoc Plenario og 
  Server i SKY

	
	

	
	

	

Vil du bli en Infodoc-ambassadør? 
 

 
 
 
Vi ønsker å vise frem mangfoldet blant dem som benytter Infodoc Plenario.  
 
Å være Infodoc-ambassadør innebærer:  

 
Presentasjon av din praksis i Infodoc sitt kundemagasin, på 
nettsiden og i sosiale medier 

Profesjonelle bilder av praksisen, til eget bruk 
 

Vi ønsker å synliggjøre mulighetene som Infodoc Plenario gir. Ulike praksiser benytter 
journalsystemet på ulike måter, og i møte med nye kunder er det en trygghet for dem å 
kunne se eksempel på bruk som passer deres praksis. 
 
Enkelte av våre kunder har også skapt spesielt effektive rutiner ved hjelp av 
journalsystemet som andre brukere kan ta lærdom av. 

Dersom du ønsker å bli en Infodoc-ambassadør sender du en e-post til 
marte@infodoc.no.  
 
Vi vil deretter avtale tidspunkt for omvisning i praksisen hvor en profesjonell fotograf tar 
bilder. Bildene benytter vi i presentasjon av praksisen, og Infodoc-ambassadøren 
beholder bildene til eget bruk. 
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Returadresse
Infodoc as
Postboks 43, Bønes
5849 BergenFå multidose  

i e-resept 
med Infodoc Plenario  
journalsystem Infodoc revolusjonerte reseptforskrivningen 

ved lansering av e-resept i 2011. Nå blir våre 
leger enda mer effektive når Infodoc som 
eneste leverandør tilbyr multidose i e-resept.

E-post: salg@infodoc.no 
Sentralbord: 415 32 020
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– fortsatt best på e-resept

       Kontakt oss for mer informasjon: 
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E-post: salg@infodoc.no 
Sentralbord: 415 32 020

2.5

infodoc.no

– fortsatt best på e-resept

       Kontakt oss for mer informasjon: 

Få multidose  
i e-resept 
med Infodoc Plenario  
journalsystem Infodoc revolusjonerte reseptforskrivningen 

ved lansering av e-resept i 2011. Nå blir våre 
leger enda mer effektive når Infodoc som 
eneste leverandør tilbyr multidose i e-resept.

E-post: salg@infodoc.no 
Sentralbord: 415 32 020

2.5

infodoc.no

– fortsatt best på e-resept

       Kontakt oss for mer informasjon: 


