2.

Enklere hverdag
for fastlegen med

Digital dialog via helsenorge.no
Multidose
i e-resept
under
utrulling

Stor interesse
for Infodoc SKY

KUNDEMAGASIN
#02 - 2018

www.infodoc.no

Leder

Denne våren har vi avholdt kveldsmøter i Bergen, Oslo og
Stavanger hvor vi har informert om Infodoc SKY. Som vi først
annonserte på Infodocdagene har vi tatt i bruk skyplattformen
Microsoft Azure 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. Delta på ett av
våre kveldsmøter på høsten for mer informasjon.
Den første store tjenesten som lanseres er Server i SKY - en
tjeneste som fjerner behovet for lokal server for Infodoc Plenario.
Server i SKY er en egen Infodoc Plenario optimalisert for skyen og
kan kun leveres av Infodoc. Vi er blitt noe forsinket i ferdigstilling
av tjenesten, men prisene vil bli tilgjengelig i løpet av juni og
de første kundene vil ta den i bruk i slutten av august. Så snart
prisene er klare vil vi ta imot bestillinger fra dere som ønsker
overgang til Server i SKY.

Den viktige
erfaringsdelingen
Heldige er vi som har så engasjerte kunder.
Når vi i Infodoc utvikler ny funksjonalitet er det som oftest
i tett rådføring med våre kunder. I tillegg til at det legges
noen føringer fra sentrale myndigheter.

For ca. 10 år siden tok Infodoc et viktig valg om å satse sterkt på
utvikling av e-resept. Forenklet reseptforskrivning og tryggere
legemiddelbehandling har hatt svært positiv betydning for både
leger og pasienter. Nå ønsker vi å gjøre våre leger enda mer
effektive når Infodoc som eneste leverandør tilbyr multidose
i e-resept. Løsningen for multidose i e-resept ble godkjent
av Direktoratet for e-helse 3. januar i år og er nå i pilot på 10
legekontor i ulike geografiske områder. Legene som tester
løsningen forteller at dette sparer dem for masse tid og gir bedre
oversikt – akkurat som vi hadde håpet. Direktoratet for e-helse
styrer utrullingen av løsningen, men alle våre kunder skal kunne
ta denne i bruk i løpet av året.

Publikumstjenesten under helsenorge.no kalt Digital dialog
med fastlegen er eksempel på slik funksjonalitet. Det er
derfor gledelig å se at så mange av våre fastlegekunder
har tatt dette i bruk for å effektivisere dialogen med sine
pasienter.

På side 10 og 11 kan du lese om Holmenlegene som har tilbudt
Digital dialog med fastlegen over helsenorge.no til sine pasienter
siden starten av året, og som mener at dette har revolusjonert
deres hverdag på legekontoret. Over 200 legekontor tilbyr
nå tjenestene på helsenorge.no og våre konsulenter jobber
kontinuerlig med å installere dette hos våre kunder. Kontakt
oss på post@infodoc.no dersom du ønsker å få installert Digital
dialog eller har spørsmål om de ulike tjenestene.

Det er også gledelig å registrere erfaringsdelingen som
våre brukere har seg imellom. Vi erfarer at Helsenorge
og Digital dialog er et særdeles hyppig diskusjonstema
i brukerfora på sosiale medier, men også ellers. Mange
deler nyttige tips. Samtidig påpekes det forbedringspunkter. Dette gir både oss og Direktoratet for e-helse
gode pekepinner på hvilke prioriteringer som er ønsket
fra sluttbrukerne.

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer!

Integrasjonen vår mot helsenorge.no er under stadig videreutvikling og ny funksjonalitet implementeres fortløpende.
Det vi dessverre kan se er at mange i en travel hverdag ikke
alltid får med seg ny og endret funksjonalitet som gjøres
tilgjengelig. Erfaringsdeling i brukerfora gjør imidlertid at
mange blir oppmerksomme på det som er nytt og nyttig.

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as

Vi erfarer at det er våre kunder som først og fremst markedsfører løsningen og som får flere og flere pasienter til å
bli oppmerksomme på hvilke muligheter som ligger i Min
helse på Helsenorge-portalen. De hjelper sine pasienter
med å laste ned Helsenorge-appen på mobiltelefonen og
yter ekstra service ved å teste første innlogging.

Også vi i Infodoc prøver å ta til oss den best practicekunnskapen som sluttbrukerne gir oss. Vi er derfor i gang
med å samle innspill og utarbeide en ny brukerhåndbok
for løsningen som vi håper kan være til god hjelp for flere.
Nå står ferien for døren, og det vil for mange være behov for
å håndtere pasienthenvendelsene litt annerledes. Minner
derfor om våre gode tips fra brukerstøtteavdelingen på
side 8-9 før ferieavviklingen.
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.

D

et mest etterlengtede som
vi jobber med nå er ny
økonomitjeneste. Vi lager
designet på denne i samarbeid med et designbyrå som heter
Oktan Orangeriet. Dette er en utrolig
lærerik prosess. Med vår kunnskap om
arbeidsflyt og behov på legekontor, og
designbyråets fokus på hvordan gjøre
brukerflaten enkel, lettfattelig og vakker blir resultatet veldig bra. Skissene
har vært gjennom flere iterasjoner
og vært «testet» av produktrådet og
flere legekontor underveis i prosessen.
Jeg gleder meg til ny økonomitjeneste
kommer ut i pilot mot slutten av 2018.
På Infodocdagene gikk vi ut med
informasjon om vår skysatsing. Ny
økonomitjeneste blir første modulen
som flyttes over til sky. Dette kommer dere som bruker Infodoc ikke til
å merke direkte. Den vil startes fra
startpanelet i Infodoc Plenario som før.

Fastlegeordningen diskuteres mye
for tiden, og en av helseministerens
kjepphester har vært å få testet primærhelseteam. Ti legekontor i Norge
er valgt ut til å være piloter. Infodoc
tar ikke stilling til hva som er beste
løsning, men støtter Legeforeningens
anbefalinger. Men det er viktig for oss
at våre kunder er trygg på at Infodoc
er trygt, moderne og innovativt. Vi har
derfor laget funksjonalitet slik at de
av våre kunder som har valgt å være
piloter for primærhelseteam har støtte
for dette i vårt produkt.

Multidose i e-resept er så langt en
suksess. Vi piloterer nå dette på 10
kontor i 4 kommuner. Erfaringene har
vist at et slikt samarbeid mellom kommuner, to apotek-kjeder og legekontor
krever litt utprøving for å få rutiner og
støtte for disse på plass. Håpet er at vi
rett over sommeren skal kunne sette i
gang hele Oslo og to bydeler i Bergen.
Foreløpig styres utvidelsestakten av
Direktoratet for e-helse, men vi satser
på at vi kan overta breddingstakten
mot slutten av 2018.
Følg med og hold deg oppdatert på
hva som skjer i Infodoc Plenario. Les
nyhetsbrevene tilgjengelig fra startpanelet. Ta en titt på «Nytt i denne
versjonen» tilgjengelig fra startpanelet.
Og bruk hurtigtasten F1 innimellom. 3
minutter investert her innimellom vil
spare deg for mye tid i lengden.

Endre Dyrøy,
produktsjef

Foto: Helge Brekke

Forventninger fra leger og pasienter
når det gjelder støtte for sikker elektronisk pasientkommunikasjon og online
timebooking er økende. VI har lenge

tilbudt tjenesten Digital dialog med
fastlegen via helsenorge.no. Omtrent
en tredjedel av våre fastlegekontor
har nå tatt dette i bruk. Helsenorge.no
støtter per i dag kun kommunikasjon
med fastleger. For å ha et tilbud til
andre kundetyper har vi videreutviklet
integrasjonen med Helserespons sin
løsning og startet pilotering av online
timebooking via Helserespons. Dette
vil være ferdigstilt over sommeren. Vi
gleder oss til at også andre kundegrupper kan tilby sine pasienter online
timebooking.

www.infodoc.no

post@infodoc.no

415 32 020
3

Aktuelt

Alle foto: Helge Brekke

Stor interesse for Infodoc SKY
Mange nysgjerrige brukere av Infodoc
Plenario har denne våren deltatt på
kveldsmøter i Bergen, Oslo og Stavanger
hvor vi har informert om Infodoc SKY.

I

nfodoc har tatt i bruk skyplattformen
Microsoft Azure og i tiden frem mot
2020 vil nye tjenester bli tilgjengelig
for alle brukere av Infodoc Plenario.
Den første store tjenesten som lanseres
er Server i SKY - en tjeneste som fjerner

behovet for lokal server for Infodoc
Plenario. Server i SKY er en egen Infodoc
Plenario optimalisert for skyen og kan
kun leveres av Infodoc. Pris på denne
tjenesten vil bli tilgjengelig i løpet av juni
og de første kundene vil ta den i bruk i
slutten av august. Så snart prisene er
klare vil vi ta imot bestillinger fra dem
som ønsker overgang til Server i SKY.
Informasjonsmøtene vil fortsette utover
høsten, rundt om i landet.

www.infodoc.no
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post@infodoc.no

Først ute er Sandefjord 28. august,
Sarpsborg 29. august og
Haugesund 12. september.
Send en e-post til post@infodoc.no
dersom du ønsker å delta på ett av
disse møtene. Merk din påmelding
med ønsket by og dato.
Vi ses!

415 32 020

2.
Infomag Presentasjon

konsulenter

Det første møtet med Infodoc er for
mange en av våre dyktige konsulenter
som skal hjelpe praksisen i gang med
Infodoc Plenario.

V

i tenkte at du kanskje ønsket å
bli bedre kjent med hvem våre
konsulenter er, og vil i tiden
fremover presentere dem her
i Infomag. Først ute er Lars Johan Grini.
Lars Johan Grini er
opprinnelig sykepleier og var i flere
år systemansvarlig
for Infodoc Plenario
i Askøy kommunehelsetjeneste. I 2013
var vi så heldig å få
ham med på laget og
har hatt mye nytte av
hans erfaringer som bruker av Infodoc
Plenario.
Lars Johan forteller at han trives godt i sin
nye hverdag som konsulent for Infodoc.
– Jeg liker at vi har mye kontakt med
mennesker, både eksisterende og nye
kunder, og at jeg ser at vårt arbeid hjelper
kundene til å møte utfordringene de har
i daglig drift.
Jobben som konsulent i Infodoc er todelt.
Den ene delen er å koble opp på linje
for å utføre ulike vedlikeholdsoppgaver
hos kundene.
– Dette kan blant annet være bytte av
virksomhetssertifikater, konfigurering av
elektronisk adressering, og leveranser av
Digital Dialog med Fastlegen. Siste året
har vi også hjulpet mange kunder med
overgangen til Infodoc eSentral. Da sitter
vi på kontoret her i Bergen og jobber
via linje til serveren hos kunde, forklarer
Lars Johan.

Den andre delen av jobben er å reise ut
til nye kunder, hvor konsulentene holder
opplæring og yter oppstart-bistand i
de første dagene etter overgangen til
Infodoc Plenario. I tillegg har de en del
kurs rundt omkring i landet, hvor kundene
kan melde seg på via www.Infodoc.no/
kurs/seminar.
På konsulentavdelingen har man fokus
på å spre kunnskapen på avdelingen slik
at alle har god kompetanse på de ulike
måtene kundene våre bruker Infodoc
Plenario, enten det er fastleger, spesialister eller på helsestasjon.
– Vi har valgt å ikke ha definerte geografiske områder på de kundene som
vi har primæransvar for. Dette medfører
en ganske stor geografisk spredning i
kundemassen min, forteller Lars Johan.
Han forklarer også at den viktigste delen
av arbeidet opp mot eksisterende kunder
ikke er avhengig av geografi, men heller
hvor gode linjene er ut til kunden.

– Etter at vi fikk på plass ScreenConnect/
ConnectWise via NHN, har det blitt mye
enklere for oss å hjelpe kundene over
Helsenettet, sier Lars Johan.
I møte med nye kunder vektlegger Lars
Johan alltid nytten av å lære seg hurtigtaster. – Vi har en del hurtigtaster som er
standard Windows-taster, og en del som
vi har laget spesifikt for Infodoc Plenario.
Disse kan enkelt finnes ved å høyreklikke
der en skal gjøre noe, i ulike menyer på
øverste linjen, eller ved å se nederst i
hjelpe-dokumentet som kommer når en
trykker F1 tasten, forklarer Lars Johan.
Han erfarer at det tar noe tid å lære seg
dette, men når tastetrykkene sitter er
det mye å spare både på tid og å unngå
«musearm».
– Mitt råd er å ta 2-3 nye hurtigtaster om
gangen, eventuelt på en post-it lapp på
kanten av skjermen, og så finne nye etter
hvert som de sitter!

Dersom du ønsker mer informasjon om hva konsulentene kan bidra med i din praksis kan du sende en
e-post til post@infodoc.no eller ringe oss på 415 32 020
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invitasjon

Velkommen til
kveldsmøteserie våren 2018
Vil du lære mer om fordelene med et skybasert journalsystem? Bli med på et av våre kveldsmøter.
Her vil du få også få all informasjon du behøver om vår første tjeneste i skyen, Server i SKY.
Velkommen!

Fremtidsrettede

journalsystemer er skybaserte
- Tilgjengelighet og sikkerhet i Infodoc SKY

Hvordan sikre både funksjonalitet og innovasjon i årene fremover
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

Vestfold:
Tirsdag 28. august 2018, Scandic
Park Sandefjord
Østfold:
Mandag 29. august 2018, Quality
Hotel Sarpsborg
Haugesund:
Onsdag 12. september 2018,
Radisson Blue Haugesund
Påmelding: post@infodoc.no
Merk din påmelding med
navn, arbeidssted og dato for
arrangementet.
Arrangementet er gratis,
men vi krever påmelding
for reservasjon av møterom
og servering.
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HJØRNE

INFOBRUKS

infobruk

INFOBRUKS STYRE

I

nfobruk er interesseforeningen til brukerne av Infodoc
Plenario. Ved medlemskap støtter du arbeidet
med brukerstyrt utvikling av
journalsystemet.
Vi er fornøyd med god aktivitet på
Infobruk sin Facebook-side. Den
ble etablert for ca et år siden av
gynekolog Maria Ræder (styremedlem i Infobruk) og har nå over
600 deltakere. Vi ønsker at flere
melder seg inn og bidrar aktivt i
diskusjonen.
Dette gjør du enkelt ved å logge
deg inn på egen Facebook konto.
Søk etter: INFOBRUK Brukerforum.
Velg: Bli medlem.
Administrator av gruppen godkjenner ditt medlemskap.
Velkommen!
Styret og medlemmene i produktrådet følger med på Facebookgruppen og skriver gjerne en
kommentar. Saker vil også bli løftet
opp i produktrådet.
Et av temaene som har vært
diskutert i gruppen er Infodoc sin
skysatsing. Styret i Infobruk har
diskutert temaet og jeg har laget
følgende oppsummering.
Infobruk-styret inklusive produktrådet er positiv til Infodoc sin
skysatsning.

Når det gjelder sikkerhet vil det
bli krav om nivå4 sikkerhet for
pålogging til Infodoc Plenario,
alle brukerne må da skaffe seg
buypass-kort eller bruke bank-id.
Infodoc har utredet integrasjon
mot apparater som i dag er integrert og melder at det skal gå bra.
Når det gjelder pris er det Infodocs
uttalte mål å bli konkurransedyktig på prisen for den totale
IKT-løsningen.
Når skyløsningen er på plass vil vi
ikke lenger trenge en oppkopling
til Norsk helsenett. Da vil Infodoc
ha en felles linje for oss alle til NHN
(Vårt kontor vil spare 32000,- pr år).
Alle kontorene må skaffe seg
bredbånd til internett med minimum 50 Mb/s (gjerne 100 Mb/s).
Dette blir jo en øket kostnad.
Infodoc beregner at de skal få
lavere vedlikeholdskostnader. I
dag må de vedlikeholde programmet på 7-800 unike servere rundt
om i landet. Med en skyløsning vil
de vedlikeholde og oppdatere på
ett sted.
Etter 30 år der Infobruk har
stått som arrangør av Infobruks
årskonferanse har nå Infodoc overtatt stafettpinnen og arrangerer
Infodocdagene. Det har satt fri
tid for styret i Infobruk til større
fokus på å bidra til brukerstyrt
programutvikling.

Marianne Vestheim Kversøy,
Helsesekretær,
Eidsvåg legesenter

Odd Lauvskard,
Fastlege, Flaktveit
legesenter

Knud Erik Alsbirk,
Øyelege, Sotra
øyeklinikk

Maria Barøy Ræder,
Gynekolog, Bergen
Spesialistsenter

Regin Hjertholm,
Fastlege, Eidsvåg
legesenter

Khoa Duong,
Fastlege, Fromreide
legesenter

Finn Skogstad,
Fastlege, Stovner
legesenter

Ruvejda Trkulja,
Helsesøster,
Haugesund

God sommer!
I prosessen har Infobruk hatt fokus
på 3 områder.
-Sikkerhet
-Integrasjon med apparater
(EKG spirometri og andre)
-Pris

Odd Lauvskard,
Styreleder

MEDLEMMER
I PRODUKTRÅDET
Regin Hjertholm
Finn Skogstad
Khoa Duong
Ruvejda Trkulja

Support / Tips

Administratorrolle og fraværsassistent
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. Slik tildeler du administratorrolle:

2) Velg administrator (OBS: administrator skal
ikke være standard rolle på signaturen)

1) Skift rolle til administrator, gå til systemvedlikehold og marker
personen som man ønsker å gjøre rettighetsendring på

3) Trykk på 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 . Supportavdelingen minner også 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 mulig å videresende elektroniske meldinger til en
bestemt signatur. Dette må utføres av bruker med administrator rolle fra systemvedlikehold.
1) Først må brukeren deaktiveres:
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2) Når det er gjort får man mulighet til å videresende
meldinger til en annen signatur. 3) Trykk lagre

www.infodoc.no/support

support@infodoc.no

415 32 020

2.

Legge ut melding om ferie på Helsenorge.no for Digital Dialog brukere
Legekontoret har mulighet for å legge ut informasjon om legekontoret. Denne meldingen vil vise under
fastlegens navn og det kalles informasjonsmelding.

For å legge ut en slik melding :
1) Gå til NHN Adresseregister: register.nhn.no
Se menyen (øverst til høyre på siden), velg
Gå til og deretter Bedriftsregister. Logg inn
med brukernavn og passord som dere mottok
(på sms) fra NHN da dere fikk Digital dialog.

3) Scroll ned på siden du finner feltene der man kan skrive inn ønsket
melding (se felter som er markert under), samt felt for åpningstider.
For å skrive melding per tjeneste, sett hake i boksen for Digital dialog.

4) Husk å lagre til slutt ved å trykke på knappen Lagre, nede til høyre.

Registrering av saker til Infodoc

2) Søk frem eget legekontor/praksis

Den raskeste og
enkleste måten å
melde en sak til
Infodoc er å bruke
livbøyen i startpanelet. Her får du
rask oppfølging og
kan følge utviklingen i saken din.
Her får man også
tilgang til FAQ og
instruksjonsvideoer.

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

Holmenlegene

Hurtigtaster er viktig. – Lær én hurtigtast i uken, foreslår Tor Magne.

Etter 12 år som fastlege ved Slependen legesenter valgte Tor Magne Lund å bli
en del av Holmenlegene på Nesbru i Asker. Med seg i den nye praksisen tok han
Infodoc Plenario, og overbeviste sine kolleger om at dette var journalsystemet å
satse på for fremtiden.

- Jeg synes det var forholdsvis enkelt å
ta i bruk Infodoc Plenario, men økonomidelen er jeg ikke blitt bestevenner med
enda, innrømmer fastlege Tommy
Arnesen som i mange år benyttet et
annet journalsystem. Tommy har mange
gode innspill til den nye økonomimodulen i Infodoc Plenario som er lovet i løpet
av året. Tor Magne, som er en dreven
bruker, har mer fokus på å bli enda mer
effektiv i det han gjør. – Hurtigtastene
er viktig, sier Tor Magne. Jeg foreslår for
mine kolleger at de kan lære seg én ny
tast hver uke, sier den blide fastlegen.
Holmenlegene har allerede i flere
måneder tilbudt sine pasienter Digital
dialog via helsenorge.no. Dette mener
de har revolusjonert deres hverdag.
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På telefonsvareren får pasientene
tydelig beskjed om å bestille time,
ny resept, kontakte fastlegen eller
helsepersonell ved å gå inn på hjemmesiden og velge ønsket tjeneste
der. På Holmenlegenes hjemmeside
kommer det klart frem hvilke tjenester
som er tilgjengelig digitalt og ved å
klikke på ikonene for disse blir man
direkte ledet inn på helsenorge.no.
Holmenlegene erfarer at de aller fleste
synes det er lettvint og greit å kontakte
fastlegekontoret på nett.
- Jeg mener at de digitale tjenestene
har ført til langt bedre pasientoppfølging enn jeg har hatt mulighet til tidligere, forteller Tor Magne. Han nevner
spesielt at gruppen av kronikere og

Taia Bråten Heidari har oversikten på kontoret hos
Holmenlegene i Asker.

Holmenlegene har også forslag til ytterligere
forbedring av helsenorge.no. De savner blant
annet muligheten til å legge ut informasjon
om at en vikar har overtatt for fastlegen ved
digital timebestilling. I tillegg erfarer legene
at pasientene ofte ikke forstår forskjellen
på e-kontakt og e-konsultasjon og at dette
burde være bedre merket. På sin hjemmeside
har Holmenlegene derfor skrevet tydelig at
e-konsultasjon er en erstatning for vanlig
konsultasjon hos fastlegen og oppgitt prisene
på dette.
Selv om fastlege Tommy Arnesen og helsesekretær Taia Bråten Heidari hadde etablert
rutiner med et annet journalsystem har de
ikke angret på at de ble overtalt til å gå over til
Infodoc Plenario. De beskriver Infodoc Plenario
som et mye mer pålitelig journalsystem,
spesielt med tanke på elektronisk kommunikasjon. – Og etter at vi fikk integrasjonen
med helsenorge.no har vi fått et helt suverent
arbeidsverktøy i Infodoc Plenario, skryter de.

Fastlege Tommy Arnesen har vendt seg til en ny hverdag med Infodoc Plenario.

gravide kan få raske tilbakemeldinger
og svar på sine spørsmål via e-konsultasjoner. Fastlege Tor Magne sier også at
det blir mer ryddig at pasientene har all
informasjon på ett sted. – Jeg opplever
det som oppdragende overfor pasienten at det blir pasientens ansvar å følge
opp de anbefalinger og råd som legen
har skrevet til dem. Dette er enklere når
pasienten vet hvor informasjonen ligger
til enhver tid, forklarer Tor Magne Lund.

Tommy Arnesen,
Taia Bråten
Heidari og Tor
Magne Lund hos
Holmenlegene.
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