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deltakerrekord!

Ny sky-tjeneste i 2019: 
Infodoc Faktura

InfodocID 
– ny innlogging i 
Infodoc Plenario

Infodoc er i sky!



2018 har representert store, positive endringer for Infodoc. I 
februar arrangerte vi for første gang Infodocdagene hvor vi samlet 
over 300 kunder og samarbeidspartnere til kurs og foredrag over 
to dager. Her gikk vi offensivt ut og offentliggjorde vår treårsplan 
for å skrive om Infodoc Plenario til en skytjeneste. Samtidig 
lanserte vi tjenesten Server i SKY som fjerner behovet for lokal 
server, og vi lovet at Infodoc Plenario Økonomi skulle bli erstattet 
av en sky-tjeneste med nytt design og brukergrensesnitt, og 
lanseres på Infodocdagene 2019.

Det var en ambisiøs plan vi la frem på Infodocdagene 2018, og 
vi har jobbet hardt for å nå våre mål. 1. oktober passerte vi en 
viktig milepæl da Server i SKY ble tatt i bruk av Idrettsmedisinsk 
avdeling. På side 11 forteller allmennlegene Sveinung Gangstø og 
Arne Instebø om sine erfaringer med løsningen og hvor behagelig 
det er at Infodoc har kontroll med både journalsystem, server og 
database. Nå flytter vi ukentlig kunder opp i skyen og opplever 
stor interesse i markedet for denne løsningen.

Vår utviklingsavdeling jobber på spreng for å få nye Infodoc 
Faktura klar for visning på Infodocdagene 2019. På side 3 forteller 
vår produktsjef mer om valgene vi har tatt ved utvikling av denne 
tjenesten som skal erstatte dagens økonomi-modul. 

Skytjenesten Infodoc Faktura krever sikker innlogging, og alle 
brukere av Infodoc Plenario vil få tildelt en unik ID som vi har 
kalt InfodocID. Du må ha Buypass Smartkort eller BankID for å 
kunne opprette din InfodocID. Det er viktig at du i tiden fremover 
følger oppmerksomt med på all informasjon som blir sendt 
deg fra Infodoc for å sørge for at du har den informasjonen du 
trenger om tilgang til de nye tjenestene som kommer. Dersom 
du er usikker på om din e-postadresse er registrert hos oss ber 
vi deg sende oss denne på post@infodoc.no.  

Jeg kan stolt si at vi snart er i mål med alle våre prosjekter for 
2018 og vi gleder oss til å se deg igjen på Infodocdagene 7.-8. 
februar 2019, på Scandic Fornebu. Her vil du få høre kunders 
erfaringer med Server i SKY, bli kjent med nye Infodoc Faktura, 
få anledning til å gi innspill til ny timebok, delta på kurs tilpasset 
din rolle, og ikke minst kose deg med gode kolleger på Infodocs 
festaften. Vi har allerede 300 påmeldte! Meld deg på i dag på 
www.infodocdagene.no. Vi sees!

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as

I løpet av høsten har vi vært ute og hilst på svært 
mange av våre kunder. Kveldsmøter rundt omkring 
i landet, samt stand på Primærmedisinsk Uke og på 
Norsk Gynekologisk Forenings årsmøte, har gitt oss 
mange gode samtaler.
 
Snart kan man kvitte seg med telefaksen 
Til vår store glede noterer vi oss den enorme interes-
sen for nye løsninger som eksempelvis multidose 
i e-resept. Det er helt tydelig at mange lenge har 
ventet på å kunne kvitte seg med telefaks. Grundig 
pilotering har vist seg å være helt nødvendig når 
løsninger som omfatter et så viktig arbeidsområde 
skal digitaliseres. Selv om Infodoc Plenario lenge har 
vært klar, er det mange ledd i reseptkjeden som alle 
må være kvalitetssikret. Det ser fortsatt ut til å gå litt tid 
før Direktoratet for e-helse anser det som forsvarlig å 
tilgjengeliggjøre multidose i e-resept til alle, men det 
har aldri vært nærmere! Og - ikke minst - i de områder 
det er tatt i bruk, fungerer det. 

Kan i den anledning tipse om tre nye, flotte, instruk-
sjonsvideoer som en av våre kunder har hjulpet 
oss med. Klikk på livbøyen fra startpanelet og velg 
Instruksjonsvideoer for å se filmene.
 
Vi går i sky
At Infodoc skal «gå i skyen» har vært en stor snakkis i 
løpet av året. Nå er vi der! Og det var med stor spen-
ning - også for oss - at tjenesten Server i SKY gikk 
på luften for første gang tidligere i høst.  Detaljer og 
erfaringer kan leses mer om på side 10 og 11. Minner 
likevel om at dette kan alle få høre enda mer om 
under Infodocdagene 7.-8. februar. Der vil man i tillegg 
kunne få møte og snakke direkte med kunder som 
har tatt løsningen i bruk.  Vi erfarer at mange fortsatt 
er usikre på hva det innebærer «å gå i sky», men der 
står altså våre rådgivere parate til å ta en prat med 
dere alle. Og husk at ingen spørsmål er for dumme. 
Dette er nytt for oss alle. 
 
Minner om at det fortsatt er mulig å melde seg på 
Infodocdagene på www.infodocdagene.no.
 
God jul 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

Nye, innovative løsninger 
til våre kunder 
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D
en største endringen første 
halvår 2019 for Infodoc 
brukerne blir InfodocID. Vi 
går over fra enkel innlogging 

med lokalt brukernavn og passord til 
sikkerhetsnivå 4-pålogging. Denne 
sikre påloggingen kaller vi InfodocID. 
I praksis betyr dette at pålogging blir 
tvungent personlig. Bruker opprettes 
og bekreftes ca én gang i måneden 
med Buypass eller BankID. Infodoc 
Plenario-brukere må da ha Buypass-
kort, BankID-brikke eller smarttelefon 
for å kunne logge inn i Infodoc Plenario.  
Dette vil gjøre Infodoc Plenario sikrere, 
og er nødvending å ha på plass før vi 
kan rulle ut Infodoc Faktura, vår nye 
økonomiløsning, til alle våre kunder. 
Innføringen av InfodocID gjør det også 
mulig å på sikt kunne integrere med 
HelseID slik at man kan få til single-
sign-on med ulike offentlige løsninger 
som for eksempel Kjernejournal. Vi vet 
at noen brukere har hatt rutiner lokalt 
der de har hatt felles pålogging for 
eksempel på lab-maskiner. Dette vil 
ikke være mulig i fremtiden. Vi jobber 
med å finne gode løsninger for raske 
signaturbytter for disse tilfellene.

Den første sky-tjenesten som erstat-
ter en av dagens moduler i Infodoc 
Plenario blir Infodoc Faktura. Vi har 
som mål å kunne dele brukererfaringer 

fra pilot-kunder på Infodocdagene 
7.-8.februar 2019. Vi gleder oss til 
å vise frem Infodoc Faktura og få 
tilbakemeldinger fra dere. I første 
versjon av Infodoc Faktura fokuserer 
vi på det som er helsespesifikt. Det vil 
si forenklet utfylling av regningskort, 
fortløpende tilbakemeldinger fra 
takstkontrollen, forenklet innsending 
til Helfo, og mye enklere retting av 
regningskort etter tilbakemeldinger fra 
Helfo. Det vi ikke lager til første versjon 
er et godt sett med rapporter, så i star-
ten vil Infodoc Faktura kun kunne bru-
kes av kontor som er integrert med en 
betalingsleverandør som også leverer 
et godt sett rapporter for oppfølging av 
faktura og rapportering til regnskaps-
byrå. Vi jobber sammen med Melin 
Medical, WTW (Helserespons) og et 
par andre leverandører for å få til dette. 
I forbindelse med utrulling av Infodoc 
Faktura vil vi undersøke markedet for å 
se om vi skal lage det gode settet med 
rapporter selv eller om vi leverer dette 
i samarbeid med ulike betalings- eller 
regnskapsfirma, for å kunne levere 
Infodoc Faktura til dem som ikke 
ønsker å bruke automatleverandørene.

Vi har heldigvis engasjerte brukere av 
Infodoc Plenario som ofte kommer 
med forbedringsforslag og ønsker til 
videreutvikling av journalsystemet. Det 

kan være krevende å holde oversikt 
over innkommende ønsker og å 
gjøre riktige prioriteringer og veivalg 
i videreutviklingen av Infodoc Plenario. 
Heldigvis finnes det gode verktøy for 
å systematisere dette. Vi har valgt 
å ta i bruk programmet Uservoice. 
Der kan forslag enten sendes inn 
direkte eller vi i Infodoc kan legge 
inn ønsker på vegne av kunder. Inne 
i Uservoice blir det mulig å gruppere 
ulike forslag under samme kategori 
og å stemme frem forslag. På den 
måten får vi oversikt over hva flertallet 
ønsker. Alle som har registrert ønsker 
eller stemt på forslag vil automatisk 
få tilbakemelding når vi igangsetter 
utvikling av disse forslagene. Dette vil 
gjøre at vi blir enda mer lydhør overfor 
et stadig økende antall brukere.

Vi kommer med små og store forbe-
dringer i hver eneste versjon fremover. 
Les nyhetsbrevene (tilgjengelig fra 
startpanelet) og ta en kort titt på 
«Nytt i denne versjonen» tilgjengelig 
fra startpanelet. Ett minutt i ny og ne 
med «Nytt i..» og hjelpetasten «F1» vil 
spare deg for mye tid i lengden.
 
 Endre Dyrøy,
 produktsjef
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415 32 020support@infodoc.nowww.infodoc.no/support

AKTUELT

Sending av multidose 
i e-resept med Infodoc Plenario

Forskrivningen av multidose har ikke 
vært en del av e-resept. Frem til nå 
har mutidoseansvarlig lege benyttet 

et ordinasjonskort som fakses til et multido-
seapotek som må legge inn opplysningene 
manuelt i sine systemer. Løsningen for 
multidose i e-resept har vært i produksjon 
siden 2014, men kun for et fåtall leger. Antallet 
leger som kan bruke løsningen vil nå øke 

betraktelig når alle brukere av Infodoc Plenario 
skal kunne ta dette i bruk i løpet av 2019. Med 
innføringen vil faksen erstattes, og mulige 
manuelle feilkilder reduseres. 

Tryggere legemiddelbehandling
Risikoen for dobbeltforskrivninger 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. 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 i løpet av 
nærmeste fremtid. 
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PMU 
2019
Vi opplevde stor interesse for vår første 

skytjeneste, Server i SKY, da vi deltok 
på Primærmedisinsk Uke i oktober. 

Mange hadde også spørsmål om sending 
av multidose i e-resept, som snart blir mulig 
for alle brukere av Infodoc Plenario. Takk for 
hyggelige møter! Nå gleder vi oss til å se 
dere igjen på Infodocdagene 2019 i februar!

Ny innlogging  - InfodocID

Ved utgangen av 2020 skal Infodoc 
Plenario bli tilbudt som sky-tjeneste. I 
tiden fremover vil alle brukere av jour-

nalsystemet få gleden av nye tjenester etter 
hvert som dagens Infodoc Plenario gradvis 
blir erstattet. Allerede på Infodocdagene 7.-8.
februar 2019 blir nye Infodoc Faktura lansert. 
I den forbindelse vil alle brukere få en ny 
innloggingsløsning som vi har kalt InfodocID. 
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 opp alle våre kunder med informasjon 
og veiledning rundt alt dette. 

Dersom du er usikker på om din e-postad-
resse er registrert hos oss ber vi deg sende 
denne til post@infodoc.no!
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Vi ser frem til å ta imot kunder, leverandører 
og samarbeidspartnere til to dager med 
kurs, lansering av nye Infodoc Faktura, 
fremlegging av Infodocs fremtidsplaner, 
erfaringsdeling, festmiddag og god 
underholdning!

Dette bør du ikke gå glipp av! 
300 av dine kolleger er allerede påmeldt. 

Sikre deg en plass i dag på 
www.infodocdagene.no.

Nathalie Nordnes synger på åpningen av Infodocdagene 2019

Er du klar for 
Infodocdagene 
2019?

Atle Pettersen, programleder i Beat for Beat på NRK, setter 
stemningen på festmiddagen torsdag 7.februar.

Plenumssesjonen fredag 8.februar får en 
humørfylt avslutning når Christine Koht 
entrer scenen



S
tyret i Infobruk, representert av fastleger, avtalespesialister 
og helsesøster, har siste året jobbet tett med Infodoc. Vi har 
4 representanter som deltar jevnlig i møter med Infodoc 
der vi tar opp store og små temaer knyttet til forbedring og 

utvikling av Infdoc Plenario-programvarene. Infobruk-styret - som 
tidligere brukte mye tid på å arrangere Infobruk-dagene - har nå 
tettere oppfølging i forhold til å påvirke Infodoc til å utvikle enda 
bedre programmer for alle oss brukere, det å være allmennleger, 
avtalespesialister, helsesøstre, helsesekretærer, sykepleiere eller 
jordmødre. 

Vi gleder oss til lansering av Infodoc Faktura, en helt ny økonomi-
tjeneste, hvor representanter fra Infobruk, samt andre brukere har fått 
vært med helt fra starten i utviklingen av denne tjenesten. Vi har sett 
på sluttresultat, vi kan ikke si noe annet enn at det blir en mye bedre 
hverdag for brukere vedrørende håndtering av takster og økonomi. En 
nyhet med denne tjenesten er at den vil være skybasert. Spennende.

Vi har også vært pådrivere for å åpne opp for at Infodoc Plenario-
brukere skal kunne sende elektroniske dialogmeldinger til barn mellom 
12 og 16 år, der vi har hatt møte med Direktoratet for e-helse, hvor 
de også er positive til tiltaket. Dette vil bidra til å gjøre arbeidsflyten 
enda bedre. 

I 2019 vil det bli innført elektronisk multidose, der også representant 
fra Infobruk, sammen med flere andre kolleger rundt om i landet, har 
bidratt til utprøving. 

Infodoc har kommet i gang med å lage ny tjeneste for timebok. Vi i 
Infobruk skal selvfølgelig delta aktivt med, igjen for at brukere skal 
få best mulig timebok.

Vi har satt i gang noe vi kaller for Gullkorn, der vi tipser Infodoc Plenario-
brukere om funksjonalitet som kanskje ikke alle vet om, men som vi tror 
også vil gjøre hverdagen enklere. Bl.a. har vi skrevet om hvordan man 
lager prisgrupper. Gullkornene finner du på  «INFOBRUK Brukerforum» 
på Facebook. Innspill og ønsker som dere skriver i dette forumet blir 
tatt med videre av oss til Infodoc.

Vi håper å se mange Infodoc Plenario-brukere på Infodoc-dagene 7.2. 
og 8.2.2019 i Oslo, der vi kan utveksle tanker og meninger.

Vi går altså spennende tid i møte, i positiv forstand. Vi i Infobruk 
gleder oss til fortsettelsen, på vegne av alle våre Infodoc 
Plenario-brukere. 

Khoa Duong
Styremedlem i Infobruk

infobruk

MEDLEMMER 
I PRODUKTRÅDET

INFOBRUKS STYRE

Marianne Vestheim Kversøy,  
Helsesekretær, 
Eidsvåg legesenter  

Knud Erik Alsbirk,
Øyelege, Sotra 
øyeklinikk

Odd Lauvskard,  
Fastlege, Flaktveit 
legesenter

Maria Barøy Ræder, 
Gynekolog, Bergen 
Spesialistsenter

Regin Hjertholm,
Fastlege, Eidsvåg 
legesenter

Finn Skogstad, 
Fastlege, Stovner 
legesenter
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Khoa Duong, 
Fastlege, Fromreide 
legesenter

Ruvejda Trkulja, 
Helsesøster, 
Haugesund

Regin Hjertholm

Finn Skogstad

Khoa Duong

Ruvejda Trkulja

Kjære Kollega,



Support / Tips

Manuell behandling av 
innkommende meldinger

Spesialister kan fra og med versjon 2018.3 også få tilgang til 
fastlegeregisteret.

For å kunne ta registeret i bruk trenger man først brukernavn og passord. 
Dette kan skaffes fra Norsk Helsenett på epost: kundesenter@nhn.no eller 
telefon: 24200000.

For å aktivere tjenesten:

1) Gå til systemvedlikehold med rolle administrator

2) Gå til innstillinger

3) Skriv inn brukernavn og passord
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Spesialister får tilgang 
til fastlegeregisteret!

«Øverst i startpanelet finner man disse tre ikonene»

 Det er viktig at alle brukere på kontoret har oversikt over egne 
 meldinger som trenger oppfølging.

 I tillegg er det anbefalt at noen på kontoret har oversikt over «huset» 
 i tilfelle noen av dine kollegaer ikke har oversikt over egne meldinger.

Finner man et pluss-tegn (+) ved siden av huset betyr det at her ligger mange 
meldinger som trenger manuell behandling. Det kan da tyde på at ingen på kon-
toret har som rutine å følge opp disse meldingene. Vi vil da oppfordre kontoret 
om å bestille bistand hos sin Infodoc-kontakt slik at man kan få opplæring på 
løsningen.

Hjelp kan bestilles på epost: support@infodoc.no eller direkte hos din 
Infodoc-kontakt

Når en ny fastlege starter på et kontor er 
det viktig at vedkommende starter abon-
nement til fastlegelisten selv, da dette må 
gjøres med legen sitt personlige smartkort.

Slik gjøres det:

1)  Gå til systemvedlikehold

Abonnement 
på fastlegeliste

2) Innlegging av register

3) Start abonnement

Det er på samme måte viktig at en fastlege 
som slutter stopper sitt abonnement, da 
dette kan by på utfordringer for den nye 
fastlegen om det blir glemt.

Enkelte ganger kan det hende at listen ute-
blir (som for eksempel: feil ved utsending). 
Da kan hver enkelt fastlege be om ny liste 
ved å trykke på «hent fastlegeliste».
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med fastlegen over Helsenorge.no
Pasienter 12 -16 år
Vi kan informere om at Direktoratet for e-helse ønsker å inkludere denne pasient-
gruppen i Digital dialog med fastlegen. Pilotering med BankID for ungdom pågår 
og vi vil holde våre kunder oppdatert så snart vi vet når løsningen er klar!

Pasient ikke funnet i 
mottakersystem
Vi har fått tilbakemelding fra våre kunder om at det innimellom kommer opp 
melding om at pasienten ikke er funnet i mottakersystemet, selv om pasienten 
skal være registrert på Helsenorge.no. Dette skyldes at pasienten har vært inak-
tiv på Helsenorge.no de siste 18 månedene. Det jobbes nå med å endre denne 
innstillingen. I mellomtiden må fastlegen være oppmerksom på at pasienten ikke 
mottar meldinger dersom det kommer opp feilmelding E35: pasient ikke funnet i 
mottakersystem.

Ikke send resepter til 
test-pasienter
Vi har fått melding fra Direktoratet for e-helse om at ekte pasienter med samme 
fødselsnummer som test-pasienter feilaktig har fått tilsendt resepter. Vi må derfor 
be om at man aldri sender resepter til test-pasienter.

Til deg som benytter 
Digital dialog
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Server i Sky

Infodoc har tatt steget inn i skyen 
med Server i SKY
I løpet av 2018 har vi reist landet rundt 

og holdt kveldsmøter for våre kunder 
hvor vi har fortalt om vår skysatsning. 

Veikartet for Infodoc SKY ble første 
gang vist i februar for 300 deltakere på 
Infodocdagene 2018. Siden den gang 
har over 500 brukere av Infodoc Plenario 
fått kunnskap om hvorfor vi velger å 
erstatte dagens journalsystem med en 
sky-tjeneste, hvordan vi gjør dette og hvilke 
fordeler dette vil ha for deg som er kunde 
av Infodoc.

IInfodoc har tatt i bruk sky-plattformen 
Microsoft Azure og vi har begynt å pro-
grammere nye sky-tjenester som skal 
erstatte dagens Infodoc Plenario. Innen 
utgangen av 2020 vil Infodoc Plenario 
ikke lenger være en lokal installasjon på 

legekontoret, men bli tilbudt fra skyen. 
I tiden fremover vil dagens moduler i 
Infodoc Plenario bli erstattet av tjenester 
med enklere brukergrensesnitt og ny 
design. Én etter én vil disse nye tjenestene 
bli tilgjengelig for alle brukere av Infodoc 
Plenario. Allerede på Infodocdagene 7.-8.
februar 2019 har vi gleden av å lansere 
Infodoc Faktura som erstatter dagens 
Infodoc Plenario Økonomi.

Når Infodoc Plenario er blitt en sky-tjeneste 
vil man ikke lenger ha behov for lokal 
server for å bruke journalsystemet. Vi vet 
at flere av våre kunder har servere som er 
moden for å skiftes ut. For å unngå store 
investeringer i en server som man ikke vil 
ha særlig nytte av etter 2020, tilbyr vi Server 
i SKY som en midlertidig løsning før hele 

Infodoc Plenario tilbys fra skyen.

For å få tilgang til de nye sky-tjenestene 
vil du som kunde av Infodoc få tildelt 
InfodocID. Denne innloggings-identiteten 
erstatter dagens innlogging i Infodoc 
Plenario og tilfredsstiller krav til sikkerhet 
i Microsoft Azure og Norsk Helsenett. Følg 
med på våre nyhetsbrev hvor du vil få all 
informasjon for å ta de nye løsningene 
i bruk.

Er du ikke registrert på vår nyhetsbrev-liste? 

Send en e-post til post@infodoc.no 
merket nyhetsbrev.



Første kunde på Server i SKY

Infodoc passerte en viktig milepæl 1.okto-
ber i år da Server i SKY ble tatt i bruk av 
Idrettsmedisinsk avdeling i Bergen. Da var 

det tre år siden vi besluttet å etablere en sky-
plattform for Infodoc for å kunne tilby Infodoc 
Plenario som en skytjeneste. Spenningen var 
stor da Infodoc troppet opp mannsterke for 
å gratulere Idrettsmedisinsk avdeling med 
valget og få høre deres første erfaringer med 
tjenesten.

Idrettsmedisinsk avdeling er et nyopprettet 
helsesenter som tilbyr helsemedlemskap som 
inkluderer trening og tilgang på rask behand-
ling hos ulike fagfolk gjennom treningssen-
terkjeden Stamina Trening. Allmennlegene 
er tilgjengelig online og foretar i hovedsak 
videokonsultasjoner. 

Idrettsmedisinsk avdeling ser det som en for-
del at de ikke behøver linje fra Norsk Helsenett 
og at de slipper å investere i server, med alt det 
innebærer av vedlikehold. – Dessuten er det 
fint å bare ha én leverandør å forholde seg til 
når det gjelder journalsystem, server og data-
base, sier Sveinung Gangstø som sammen 
med Arne Instebø er legene som har vært 
med fra oppstarten. Legen forteller at ingen 
av de ansatte ved Idrettsmedisinsk avdeling 

ønsker å ha ansvaret for at journalsystemet 
er oppdatert på siste versjon til enhver tid, 
men samtidig ønsker de å ha tilgjengelig det 
beste verktøyet. 
– Vi har færre bekymringer med Server i 
SKY sammenlignet med en lokal installasjon. 
Infodoc Plenario er til enhver tid oppdatert 
på siste versjon når man logger på Server 
i SKY. Samtidig er det en trygghet å vite at 
Infodoc har full oversikt dersom noe ikke 
skulle fungere som det skal, forklarer Sveinung 
Gangstø, som for sikkerhets skyld har testet at 
Server i SKY fungerer like greit fra Korea som 
fra kontoret i Bergen. 
– I 2018 må man kunne forvente å kunne 
bruke journalsystemet utenfor kontoret sitt, 
konkluderer Sveinung Gangstø.

Infodoc takker for det gode samarbeidet med 
Idrettsmedisinsk avdeling og for hyggelig 
besøk i deres nye kontorlokaler.

Det var stor spenning knyttet til Idrettsmedisinsk avdelings oppstart med Server i SKY, og her er Infodoc på besøk for å få de første tilbakemeldingene, representert 
ved Marte Oppedal Berge, Tone Rognaldsen, Mari-Anne Frantzen, Kristian Sandven og Bjarte Ottesen. Nummer to fra venstre er Katrine Elholt, sykepleier ved 
Idrettsmedisinsk avdeling, og legene ved senteret er Arne Instebø (i blått), Hifsa Rasti og Sveinung Gangstø.  

Allmennlege Sveinung Gangstø setter pris på at 
Infodoc Plenario alltid er oppdatert på siste versjon 
når han logger på Server i SKY.

Tjenesten Server i SKY er bygget på Microsoft Azure som er den eneste 
skyplattformen som samsvarer med Normen og GDPR. Med Server i SKY 
er man garantert 98 % oppetid og all backup blir lagt i skyen. 

FAKTA Server i SKY



Returadresse
Infodoc as
Postboks 43, Bønes
5849 Bergen
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300 av dine kolleger er allerede påmeldt 
– bli med du også!

Meld deg på her: www.infodocdagene.no


