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Det er tydelig at primærhelsetjenesten lenge har ventet på
gode sky-løsninger som fjerner behovet for store investeringer i
maskinvare. Vi opplever nå stor pågang på vår første sky-tjeneste,
Server i SKY. Tjenesten er under pilotering og vi gleder oss til
første kunde skal starte opp 1. oktober.
Med Server i SKY har du ikke lenger behov for lokal server for å
bruke Infodoc Plenario. I tillegg er Infodoc Plenario optimalisert
for skyen – både sikrere og raskere enn før. Dersom du har
deltatt på et av våre informasjonsmøter og meldt din interesse
for Server i SKY vil du automatisk få tilsendt tilbud fra oss. Alle
andre kan sende en e-post til salg@infodoc.no og be om et
uforpliktende tilbud.
Infodoc har tatt i bruk skyplattformen Microsoft Azure og i tiden
frem mot 2020 vil vi kontinuerlig lansere nye tjenester i skyen.
Server i SKY er en mellomløsning for dem som ikke ønsker å
investere i ny lokal server før hele Infodoc Plenario er skrevet
om til en sky-tjeneste i 2020. Vi har mange spennende nye
tjenester på gang og overgangen til disse vil oppleves sømløs
som ny funksjonalitet i journalsystemet for dere som i dag er
kunder av Infodoc.
Når Infodoc nå blir omskrevet til en tjeneste vil alle brukere
få en ny innloggingsløsning som vi har kalt InfodocID. Denne
innloggingen vil bli benyttet i all programvare som utvikles av
Infodoc. InfodocID er unik for deg og vil kunne brukes uansett
hvor eller når du logger inn. Du må ha Buypass Smartkort eller
BankID for å kunne opprette din InfodocID. Vi vil i tiden fremover
følge alle våre kunder nøye opp med informasjon og veiledning
rundt alt dette.
Server i SKY ble først lansert på Infodocdagene 2018. Nå inviterer
vi igjen alle brukere av Infodoc Plenario, samarbeidspartnere og
andre interesserte til to innholdsrike dager. Denne gangen blir
det 7. – 8. februar 2019 på Scandic Fornebu. Torsdag 7. februar
vil være viet kurs tilpasset de ulike rollene på legekontor og
helsestasjon. Da lanserer vi også ny økonomi-tjeneste med
helt nytt design og enklere brukergrensesnitt. Se fullstendig
program på side 4 og 5.
Påmelding til Infodocdagene 2019 åpner 1. oktober.
Vi gleder oss til å se deg der!

Infodocdagene 2019
– påmelding åpner 1. oktober
Som kundeansvarlig er jeg glad for endelig å kunne
presentere programmet for neste års Infodocdager.
Mye har skjedd siden vi møttes på Infodocdagene i februar
i år, og det ferdigstilles masse spennende utover høsten
og vinteren som vi gleder oss til å presentere på Scandic
Fornebu 7.- 8. februar 2019!
Basert på tilbakemeldinger etter forrige arrangement, har
vi valgt å beholde store deler av gjennomføringskonseptet.
Det vil blant annet si at torsdagen videreføres som den
store kompetansehevingsdagen på eget produkt.

Lansering av ny økonomitjeneste og
nytt kurs i multidose i e-resept
Som dere kan se av programmet på side 4 og 5, er torsdag
spekket med korte, intensive kurs i ulike deler av våre
løsninger. Vi har tidligere informert om kommende rutine for
multidose i e-resept. I løpet av året er dette kommet i bruk
mange steder. Basert på observasjoner hos pilotene tilbyr
vi nå helt nytt introduksjonskurs for fastleger som kommer
til å ta multidose i e-resept i bruk i tiden som kommer.
Videre registrerte vi at kursene i bruk av hurtigtaster var
svært populære forrige gang. Disse videreføres derfor, og
tilbys nå i spesialutformet variant tilpasset ulike faggrupper.
Vi vet også at det knytter seg stor spenning til Infodocs
nye økonomitjeneste. Lanseringen skjer i to bolker denne
torsdagen og ut fra antagelsen om at dette er et emne av
stor interesse for mange, er det satt av spesielt god tid til
spørsmål og svar.

Inn i fremtiden med Infodoc Plenario
Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as

I fredagens plenumssesjoner informerer vi om status for
produktutvikling, designvalg for fremtidens SKY-tjenester
og om våre fremtidsplaner i fortsatt tett samarbeid med
sluttbrukerne. Og ikke minst vil dere få høre fra deres egne
kolleger hvordan det oppleves å ta i bruk Server i SKY.
Til dere som ikke har deltatt på Infodocdagene tidligere,
kan vi også nevne at i tillegg til et nyttig faglig program,
inkluderer arrangementet stor festaften med god mat,
masse latter og god underholdning torsdag kveld.
Påmelding starter 1. oktober på www.infodocdagene.no
Og husk - tidlig påmelding gir gunstig early-bird-pris.

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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God høst fra
Mari-Anne Frantzen
Kundeansvarlig

Produktsjefens Hjørne

2.

N

år dere leser dette har vi
fått en del erfaring med
vår satsning på Server i
SKY. Første kunde starter
opp 1. oktober og i starten begynner
vi forsiktig med én til to kunder per
uke. Deretter øker vi tempoet etter
hvert når vi har fått opparbeidet oss
mer erfaring. Server i SKY er et viktig
første steg i vår 3-årige strategi om å
omprogrammere hele Infodoc Plenario
til en skytjeneste. Vi har informert om
vår skysatsing på Infodocdagene, og
på kundemøter rundt omkring i Norge
i vår og i høst, og er veldig glade for at
våre kunder ser det samme som oss;
at Infodoc Plenario som skytjeneste
er riktig vei å gå for å kunne levere
det beste journalsystemet i fremtiden
også.
Det mest vanlige spørsmålet vi får på
møtene er «Hva er egentlig forskjellen
på Server i SKY, og Infodoc Plenario
i SKY?». Den enkle forklaringen er at
med Server i SKY så kjører vi både én
server, ett sett klienter, og én database
per kunde i skyen. Dette krever en del
lisenser per installasjon og datakraft

per kunde. Når vi når målet om å ha alle
kunder over på Infodoc Plenario i SKY
vil vi ikke lenger kjøre klienter og bare
én «fellesserver» for alle våre kunder,
i tillegg til én database per kunde.
Kostnader vedrørende lisenser og
behovet for datakraft vil derfor synke
betraktelig når vi er kommet så langt.
Ny økonomitjeneste lanseres på
Infodocdagene 2019. Denne blir den
første av våre tjenester som lages med
nytt design. Løsningen blir veldig mye
enklere og mer brukervennlig enn
dagens Økonomimodul og vi gleder
oss til å se den i bruk!
Det nærmer seg lansering av Infodoc
Plenario 2018.3. Her har vi tatt i bruk
de siste grunndata fra Direktoratet
for e-helse som gjør at pasientens
personalia automatisk kan oppdateres
når du åpner en pasientjournal, i tillegg
til pasientens fastlege. Eneste forutsetning for at dette skal fungere er at du
må kontakte Norsk Helsenett (NHN) for
å få et brukernavn og passord som må
legges inn i journalsystemet. Kontakt
NHN på kundesenter@nhn.no og be

om tilgang på grunndata. Dette håper
vi vil forenkle samarbeidet mellom
fastlegen og de andre helseaktørene
involvert i pasientforløpet.
Vi har også utviklet og pilotert en tettere integrasjon med Helserespons.
Det vil nå være mulig å levere online
timebok der pasienten selv kan booke
timer på nett, og dette fylles inn automatisk i timeboken til Infodoc Plenario.
Til slutt vil jeg anbefale deg å følge
med og holde deg oppdatert på
hva som skjer i Infodoc Plenario. Les
nyhetsbrevene som er tilgjengelig fra
startpanelet. Ta en titt på «Nytt i denne
versjonen..» som også er tilgjengelig
fra startpanelet. Og til slutt; bruk hurtigtasten F1. Her ligger det til enhver tid
oppdatert brukerveiledning. 3 minutter
investert her innimellom vil spare deg
for mye tid i lengden.
Endre Dyrøy,
produktsjef

Nyansatte

Benedicte Bruarøy

begynte som UX-designer hos
Infodoc 1. september 2018.
Benedicte har over 20 års erfaring
med grafisk design, kreativ
konseptutvikling, ulike digitale
medier, 3D-modellering og
animasjon, videoproduksjon,
spilldesign og e-læring. Nå blir
Benedicte en del av utviklingsteamet i Infodoc og skal sørge for et
optimalt brukergrensesnitt i Infodoc
Plenario, som igjen skal føre til god
arbeidsflyt for alle som til daglig
bruker vårt journalsystem.

www.infodoc.no

post@infodoc.no

Johannes
Skjeggestad Meyer
har vært ansatt som utvikler hos
Infodoc siden 1. august 2018.
Johannes er 25 år og avsluttet
nylig sin sivilingeniørgrad på
NTNU i datateknikk.
Ett år av studiet tilbrakte han
ved University of Auckland i
New Zealand. I Infodoc skal
Johannes i første omgang
primært jobbe med
Infodoc SKY.

415 32 020
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Programmet for Infodocdagene
7. – 8. februar 2019 er klart!
Vi gjentar fjorårets suksess og inviterer alle brukere av Infodoc Plenario, samarbeidspartnere
og andre venner til to dager spekket med nyttige kurs, produktnyheter, underholdning, fest og moro!
Påmelding åpner 1.oktober på www.infodocdagene.no.

Infodocdagene Dag 1
Torsdag 7. februar 2019
På www.infodocdagene.no kan du velge i kurs som er spesialtilpasset den rollen
du har på legekontoret, på helsestasjonen eller i kommunehelsetjenesten. I år lanserer vi blant annet
vår nye økonomitjeneste som er laget med helt nytt design.
ROM 1

ROM 2

ROM 3

ROM 4

ROM 5

ROM 6

Journalfinesser

Arbeidsflyt
lab - lege

Timebok
09.30 - 10.30

09.30 - 10.30

09.30 - 10.30

09.30 - 10.30

Hurtigtaster

ØKONOMI
del 2

Digital dialog
med fastlegen

10.45 - 11.30

10.45 - 11.450

Multidose
i e-resept

Digital dialog
med fastlegen

12.00 - 13.00

12.00 - 13.00

ØKONOMIDEMO

Helsestasjon
09.30 - 13.00

09.30 - 10.15

Meldingshåndtering

Hurtigtaster

10.45 - 11.45

10.45 - 11.30

Systemvedlikehold

Meldingshåndtering

Hurtigtaster

12.00 - 13.00

12.00 - 13.00

12.00 - 12.45

Overføring
av journal

Hurtigtaster

Felles lunsj blir servert fra kl. 13.00 – 14.00.

ØKONOMIDEMO

Arbeidsflyt
spesialistpraksis

Journalfinesser

Systemvedlikehold

14.00 - 15.00

14.00 - 15.00

14.00 - 15.00

14.00 - 15.00

14.00 - 14.45

14.00 - 14.45

Dokumentmaler

Arbeidsflyt
lab - lege

Timebok

Hurtigtaster

ØKONOMI
del 2

15.15 - 16.00

15.15 - 16.00

15.15 - 16.15

15.15 - 16.00

15.15 - 16.15

Klokken 19.30: Festmiddag med underholdning
Torsdagen avsluttes med en festaften med underholdning av innleide artister og treretters middag i en av
hotellets store festsaler. I år som i fjor satser vi på mye latter og glede og hyggelig samvær.

www.infodoc.no/support
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support@infodoc.no

415 32 020

2.
Infodocdagene Dag 2
Fredag 8. februar 2019
PLENUM
09:00

Status presens Infodoc - oppsummering 2018
ved produktsjef Endre Dyrøy			

10:00

Veikart 2020 - status,
progresjon og videre planer
ved daglig leder Bjarte Ottesen

Nytt design i Infodoc Plenario
InfodocID - ny sikker pålogging og nye rutiner
10:30

Pause og besøk hos utstillere						

11:00

Erfaring fra Server i SKY
Sluttbrukers medvirkning til programutviklingen
Demo og bruk av User Voice
- ny portal for innsamling av ønsker fra sluttbruker
v/Endre Dyrøy

12:00

Lunsj og besøk hos utstillere						

12:30

Plenumsavslutning ved daglig leder Bjarte Ottesen
Selveste Christine Koht deler av sin entusiasme og glede!
ved Christine Koht

13:30

Lunsj og besøk hos utstillere

PARALLELLSESJONER

13.30

HELSESTASJON/JORDMOR

ALLMENNLEGEKONTOR

SPESIALISTPRAKSIS

IKT-DRIFT KOMMUNE

Brukerstyrt diskusjon

Multidose i e-resept

Oppslag i fastlegeregister og folkeregister

Best practice
drift av Infodoc
Plenario

Erfaring fra brukere og
status utbredelse

14:00

Integrasjoner til eksterne
måleinstrumenter ved
Server i SKY

14.30
15:00

16:00

Lunsj og besøk hos utstillere

Elektroniske
meldinger og
publikumstjenester
i helsestasjon

Publikumstjenester hvordan kommunisere
elektronisk med
pasienten på best
mulig måte.

Workshop venteliste
i ny timebok

Erfaringer
Server i SKY
- sikkerhet
og arkitektur

Vel hjem
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På Infodocdagene 2019 er det
Infodoc sin konsulentavdeling som
har ansvaret for kursene, fra alt av
planlegging av innhold i kursene til
gjennomføring av dem. I fjor var det
ett kurs som utpreget seg med sin
lange venteliste, nemlig hurtigtastkurset som ble holdt av vår konsulent
Thomas Stadaas.
Thomas har allerede seks års fartstid som
konsulent i Infodoc og mange kjenner ham
nok igjen fra hans reiser til legekontor og
helsestasjoner over hele landet. Thomas sier
at han trives godt med variasjonen i jobben
sin. Når Infodoc Plenario skal leveres til nye
kunder blir Thomas sendt ut for å ordne dette,
enten det er fastlegekontor, spesialistpraksis
eller helsestasjon. – Jeg er heldig som får lov
til å bli kjent med så mange nye mennesker og
hjelpe dem i en hektisk hverdag, sier Thomas.
Thomas Stadaas, konsulent i Infodoc.

I tillegg til brukeropplæring ved leveranse holder Thomas også frittstående kurs i Infodoc
Plenario. Som teknisk konsulent er mye av
hans tid også dedikert til oppgaver som
server-bytte, database-uttrekk, konvertering,
sammenslåing av databaser, installasjon av
Digital dialog, sertifikatbytter og lignende.
Thomas kan hjelpe med det meste, men
hans ekspertise ligger i praktisk bruk av
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Infodoc Plenario, hurtigtaster og snarveier,
organisering og rutiner på legekontoret.
Thomas har et tips som han gir til alle nye
brukere av Infodoc Plenario – bruk F1-tasten!
Her finner du til enhver tid oppdatert brukermanual og kan få hjelp til det meste du måtte
lure på. Og så er det verdt investeringen å

ta i bruk snarveiene som ligger på F9. Alle
gjentakende oppgaver kan automatiseres
og her er det mye effektivitet å hente!
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.

HJØRNE

INFOBRUKS

infobruk

Kjære Kollega,

INFOBRUKS STYRE

I

nfobruk er en brukerorganisasjon med lange tradisjoner og med
mange medlemmer som har vært lojale brukere av Infodoc
Plenario. Vi ser på oss selv som en interesseorganisasjon som
ivaretar våre medlemmers interesse overfor Infodoc, men håper
og tror at vi også er en støttespiller for Infodoc.
Det er en viktig og vanskelig balansegang. Vår felles interesse er et
godt program, men den siste tidens hendelser i journalleverandørmarkedet har demonstrert at brukeres interesse ikke nødvendigvis
er sammenfallende med leverandørens interesse.
Journalleverandørers agenda er blant annet å levere et produkt som
tilfredsstiller krav for funksjonalitet fra myndigheter og som har et
bredt markedspotensiale, dvs. at det kan brukes av mange. Dette
må og bør føre til at det fokuseres på generelle og basale funksjoner.
For den enkelte bruker er behovene imidlertid ulike. For noen er
medikament-administrasjon en viktig og tidkrevende oppgave, for
andre er prioriterte funksjoner bilde-dokumentasjon, kvalitetssikring
av prøvesvar, integrasjon med andre kliniske verktøy, effektiv kommunikasjon med pasienter etc.
Å ha et journalsystem der det er et mulig med brukertilpasning er
derfor essensielt for oss brukere. Vi bruker stadig flere ulike teknologiske verktøy i våre klinikker og det et viktig å ha en journalleverandør
som tilrettelegger for integrasjon mot tredjepartsleverandører med
spesialisert programvare for pasientkommunikasjon, økonomi, og
ulike kliniske verktøy. Det er også vår interesse at det er flere aktører
i markedet som tilbyr slike tredjepartsløsninger, for å unngå en
monopolisering som sannsynligvis også vil føre til høyere priser.

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

Her er det viktig at vi er på banen og definere våre behov.
Hva er dine ønsker?

Maria Ræder

MEDLEMMER
I PRODUKTRÅDET
Regin Hjertholm
Finn Skogstad
Khoa Duong
Ruvejda Trkulja

Support / Tips

Kritisk Windows-oppdatering
For at Infodoc Plenario fortsatt skal bli oppdatert fremover
må du kjøre oppdateringen til versjon 2018.2 UPD 5 som
inneholder Microsoft. NET Framework 4.7. For at dette skal
være en enkel operasjon er det essensielt at maskinen din har
installert siste Windows-oppdateringer. Hvis ikke vil Infodoc
Plenario-oppdateringen kunne ta unødvendig lang tid, i verste
fall flere timer på gamle Windows 7-maskiner.

Sett av god tid

Det er svært viktig at du oppdaterer
til Infodoc Plenario 2018.2 UPD 5

Serverinstallasjonen vil ikke ta mer tid enn vanlig. Det er bare
klientmaskinene/arbeidsstasjonene vi sjekker for oppdateringer av operativsystem denne gangen. Derfor er det svært
viktig at en setter i gang installasjon på alle arbeidsstasjoner
slik at disse blir klargjort til bruk.

Infodoc Plenario 2018.2 UPD 5 inneholder Microsoft .NET
Framework 4.7 for klientmaskiner/arbeidsstasjoner som er
en del av operativsystemet som brukes ved programmering
av Infodoc Plenario. Med .NET tar vi i bruk enda sikrere og
mer effektive måter å lage programvare på.

Installasjonen av .NET vil ta mellom noen få sekunder og flere
timer, alt etter hvilken maskin du har, og avhenger av om
maskinen din er oppdatert på siste Windows-versjon. Når du
starter Infodoc Plenario på klientmaskinene vil det undersøkes
om .NET er installert og deretter gjøres installasjonen om den
ikke allerede er installert.

Kontakt din driftsleverandør dersom du behøver
hjelp til oppdatering av Windows eller er usikker
på om det er nødvendig eller ikke.

Notat om avbestilte timer på helsenorge.no
Det er nå mulig å velge å få
melding fra helsenorge.no om at
en pasient har avbestilt en time,
på utvalgte pasienter.

www.infodoc.no/support

8

support@infodoc.no

415 32 020

www.infodoc.no/support

support@infodoc.no

415 32 020

2.

Redigering av tekst på helsenorge.no
Denne veiledningen forklarer hvordan legekontorene selv kan legge ut informasjon på helsenorge.no,
og er laget av fastlege Finn Skogstad ved Stovner legesenter.
1. Gå inn på følgende adresse: https://register.nhn.no/Konto/Logginn
2. Velg:

3. Søk etter ditt legekontor

4. Du kommer da inn på følgende side.
Nederst på denne siden kan tekstene endres!
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kundehistorier

Infodoc var på omvisning på Øyehelseklinikken i mai.

Øyelege Sten Ræder er daglig leder ved
Øyehelseklinikken.

Ny øyeklinikk tar i bruk Infodoc Plenario
En fin vårdag i mai besøkte vi nye Øyehelseklinikken på Majorstua som tok i bruk
Infodoc Plenario i januar i år. Vi har lenge jobbet tett med øyeleger for at Infodoc
Plenario skal fungere godt for dem og gjøre denne spesialistgruppen enda mer
effektiv på jobb. Da er det spennende å se hvordan journalsystemet fungerer i praksis!

Gode integrasjoner er viktig
Syv øyeleger er knyttet til Institutt for øyehelse som kombinerer pasientbehandling
og forskning. Øyehelseklinikken er en av to klinikker under Institutt for øyehelse som
tilbyr utredning og behandling av pasienter. Øyelege Sten Ræder er grunnlegger av
Øyehelseklinikken og Tørreøyneklinikken, og daglig leder ved førstnevnte. Han forteller
at Institutt for øyehelse har som ambisjon å alltid benytte det nyeste av medisinsk
utstyr. Derfor var det viktig for dem å velge en leverandør som hadde gode løsninger
og rutiner for integrasjon av medisinske apparater. – Vi er svært fornøyd med hvordan
Infodoc Plenario fungerer i samspill med de apparatene som vi var lovet integrasjoner
mot. Dette fungerte godt fra første dag, forteller Sten Ræder.

Timebestilling via Helserespons
Institutt for øyehelse er helprivat og tilbyr medlemskap som gir 20 - 30 % rabatt på
konsultasjoner og kontroller, i tillegg til gratis fornyelse av resepter. For timebestilling
benyttes Helserespons som er integrert med timeboken i Infodoc Plenario. Løsningen
gir pasientene mulighet til å bestille og avbestille timer på nett, og motta svar og
timepåminnelse per SMS.
I løpet av de første månedene på Majorstua har Øyehelseklinikken opplevd stor pågang
og travle dager. Vi takker for at vi fikk komme på besøk og ønsker dem lykke til videre
med deres arbeid!
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Multidose i e-resept gjør
legemiddelbehandlingen tryggere

Fastlege Kjetil Hetta fra Skeiane legesenter.

Skeiane legesenter i Rogaland har tatt i
bruk multidose i e-resept. Fastlege Kjetil
Hetta mener at den viktigste fordelen ved
den elektroniske løsningen er at det nå er
liten sjanse for å overse avvik fra papirliste
til legemidler i bruk (LIB).

Skeiane legesenter i Rogaland har tatt i bruk
multidose i e-resept. Fastlege Kjetil Hetta
mener at den viktigste fordelen ved multidose i e-resept er at det nå er liten sjanse for
å overse avvik fra papirlistene til legemidler i
bruk (LIB) registrert i Infodoc Plenario.

Noen av de viktigste effektene vi fikk etter
at e-resept ble innført, var at man fikk en
mye bedre oversikt over alle reseptene til
pasientene gjennom den sentrale løsningen
Reseptformidleren. Ettersom alle leger som
behandler pasienten kan laste ned informasjon om hvilke resepter pasientene har i
Reseptformidleren, og sende nye resepter
dit, gjør det mulig for legene å se hva andre
leger også har forskrevet av medisiner. I dag
er e-reseptløsningen i bruk hos både fastleger,
spesialister, legevakter, Pleie og Omsorg og
sykehus, noe som bidrar til en veldig god
oversikt over pasientenes reseptopplysninger,
men en viktig ting har manglet.

Dersom det eksempelvis er avvik mellom
doseringer som gis hos Pleie og Omsorg, og
det som er forskrevet hos fastlegen, vil det
nå komme en elektronisk melding om dette
direkte inn i journalsystemet. Kjetil Hetta har
selv 7-8 multidose-pasienter og synes det
er lettere å forholde seg til de elektroniske
listene, og enklere å håndtere LIB på pasienter
som har stor sannsynlighet for å ha hyppige
endringer i medikasjonen.
– Før var multidose et ork, men nå er det helt
greit, konkluderer fastlege Kjetil Hetta.

Tryggere legemiddelbehandling
Risikoen for dobbeltforskrivninger og manuelle feil reduseres siden det nå bare blir ett

system som legene skal forholde seg til. Det
blir også mindre manuell inntasting, og da
reduseres ett ledd hvor det potensielt kan
skje feil.
Pasientene med multidose har heller ikke hatt
oversikt over reseptene sine i tjenesten som
heter «Mine resepter» på helenorge.no. Det får
de når multidose blir en del av e-resept. Legen
får bare én forskrivningsrutine å forholde seg til,
alt blir samlet i e-reseptløsningen og dialogen
med multidoseapotekene blir elektronisk. Alle
reseptopplysningene kan også utveksles leger
imellom når dette innføres. Det er med andre
ord en rekke fordeler, og det viktigste av alt er
at legemiddelbehandlingen blir tryggere når
løsningen nå vil bli tatt i bruk i større omfang.
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Med Server i SKY får du Infodoc Plenario levert i skyen
- sikrere og enda mer effektivt enn før!

•
•
•
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Ingen lokal server
Ingen NHN-linje
Én leverandør
Én pris

Kontakt oss for bestilling og nærmere informasjon:
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415 32 020

