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Infodoc Plenario er i endring fra å være en lokal installasjon på 
din server til å bli en fullverdig skyløsning. Den første skytje-
nesten som skal bli tilgjengelig for alle våre kunder er Infodoc 
Faktura som erstatter dagens økonomi-modul. Tjenesten har 
nytt og moderne design og gir full oversikt over dine inntekter. 
Automatisk takstkontroll hindrer feil med Helfo-oppgjør og skal 
gjøre hverdagen enklere for deg. Infodoc Faktura vil i første 
omgang bli tilgjengelig for dem som har betalingsautomat og 
dette vil skje i høst. Deretter åpner vi opp for dem som benytter 
andre betalingsløsninger.

Ved utvikling av Infodoc Faktura har vi lagt vekt på valgfrihet ved 
valg av leverandør av betalings- og regnskapsløsninger. På side 
4 og 5 kan du lese nærmere detaljer rundt dette.

Mange av våre kunder er allerede i sky med tjenesten Server i SKY. 
Tjenesten gir deg mulighet til å logge på Infodoc Plenario når du 
vil, hvor du vil, og journalsystemet er alltid oppdatert med nyeste 
versjoner. Du slipper også kostnader og bekymringer knyttet til 
vedlikehold av server ettersom du ikke lenger har behov for lokal 
server. Jeg vil anbefale alle som vurderer å kassere sin lokale 
server å kontakte en av våre salgsrådgivere for mer informasjon 
om fordelene ved skytjenesten Server i SKY.

Programmet for Infodocdagene 2020 begynner å ta form og 
vi håper å se både kjente og nye ansikter når konferansen går 
av stabelen 6. og 7. februar på Radisson Blu Scandinavia i Oslo. 
Infodocdagene er blitt en årlig møteplass for leger og helseper-
sonell fra hele landet, og er en gyllen anledning til å lære noe 
nyttig og ha det hyggelig sammen med kolleger. Vi legger opp 
til en blanding av kurs, produktlanseringer og erfaringsdeling, 
med enda bedre tilrettelegging for innspill til foreleserne. 
Helsesykepleiere og jordmødre vil ha et eget opplegg, og hensyn 
til kunnskapsnivå hos deltakerne. Og tradisjonen tro inviterer vi til 
stor festmiddag torsdag kveld, denne gangen ledet av fastlege, 
Infodoc-bruker og stand-up-komiker Jonas Kinge Bergland!

Hold av 6 og 7. februar til Infodocdagene 2020
- og god sommer!

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as

Infodoc Plenario versjon 2019.2 har 
nå kommet ut til alle, eller er rett 
rundt hjørnet. Med den versjonen 
kan det enkelte kontor selv aktivere 
InfodocID. Med InfodocID kreves det 
at alle pålogginger i Infodoc Plenario 
blir personlige, og man må ved hver 
pålogging autentisere seg med 
Buypass-kort, autentiserings-app eller 
BankID. InfodocID blir ikke obligatorisk 
i denne versjonen, kun en mulighet. 
I første omgang gjør InfodocID det 
mulig å bruke UserVoice hvor du kan 
sette opp ønsker og stemme frem 
ideer til videreutvikling av Infodoc 
Plenario, nye Infodoc Faktura som 
erstatter dagens økonomi-modul, 
og Infodoc eSentral i sky når disse 
blir tilgjengelig. På litt lengre sikt vil 
InfodocID integreres med HelseID og 
gjøre det mulig med sømløs pålogging 
til ulike offentlige helsetjenester som 
Kjernejournal, nytt dødsårsaksregister 
og kanskje reseptsending. 

Med InfodocID og andre skybaserte 
tjenester blir man avhengig av at 
nettlinjene virker for å kunne bruke 
Infodoc Plenario. Vi anbefaler derfor 

alle å sørge for å ha en backuplinje 
(reserve nettlinje) på plass før de 
aktiverer InfodocID.

Utover høsten skal Infodoc Faktura 
tas i bruk. I første omgang vil den 
bli tilgjengelig for de kunder som er 
integrert med et rapportsystem. Det 
vil si kunder som har Melin-automat, 
Helserespons-automat eller automat 
fra Microlog. Vi jobber med videreut-
vikling av løsningen og muligheten for 
å integrere med regnskapssystemer. 

Den andre skytjenesten som er ferdig 
utviklet og klar til å tas i bruk i løpet 
av høsten er Infodoc eSentral i sky. I 
daglig bruk vil dere ikke merke stor 
forskjell her hverken på funksjonalitet 
eller utseende. Men drift og oppdate-
ringer i henhold til nye meldingstyper 
og standarder som kommer vil bli mye 
enklere. Vi gleder oss til juli 2020. Da 
blir det obligatorisk for alle i helsenet-
tet å kunne ta i mot henvisning 2.0 som 
understøtter vedlegg og vi kan endelig 
få til at alle våre kunder kan sende 
henvisning med vedlegg.

Laboratoriekoderegisteret og syno-
nymordlisten oppdateres jevnlig. 
Og med 2019.2 kommer ny versjon 
av begge. Vi anbefaler dere å kjøre 
etterkonvertering lab rett etter instal-
lering av 2019.2 slik at nye synonymer 
og gruppeinndelinger i lab-fanen blir 
oppdatert.

Dette halvåret har vi jobbet med å 
hente inn krav og ønsker til ny Infodoc 
Timebok og tegnet skisser av vår nye 
løsning der. Dette arbeidet nærmer 
seg slutten og rett over sommerferien 
begynner vi implementering av ny 
timebok. 

Husk at vi kommer med små og 
store forbedringer i hver eneste ver-
sjon fremover. Les nyhetsbrevene 
tilgjengelig fra startpanelet og ta en 
kort titt på «Nytt i denne versjonen» 
(også tilgjengelig fra startpanelet). Et 
minutt i ny og ne med «Nytt i..» og 
hjelpetasten «F1» vil spare deg for 
mye tid i lengden.
 
 Endre Dyrøy,
 produktsjef

Selv om det bare er noen måneder siden vi var samlet 
på Infodocdagene på Fornebu, er vi godt i gang med 
planleggingen av neste års samling.
 
Benytter med dette anledningen til å takke for alle 
gode innspill og tilbakemeldinger. Både de vi har fått 
i brukerundersøkelsen etter Infodocdagene og de vi 
har mottatt i direkte samtaler med dere.
 
Kan blant annet nevne at vi fikk svært gode tilba-
kemeldinger fra de som deltok på workshopen der 
temaet var Venteliste i ny timebok.  Vi registrerte 
at gruppearbeidet ikke bare medførte gode idéer 
til oss som skal lage nye produkter, men også ga 
gode og engasjerte diskusjoner rundt rutiner i de 
forskjellige praksisene som deltok. Erfaringen tar vi 
med oss til neste års program. Vi har masse nytt som 
skal produseres de kommende årene, og dette er en 
glimrende anledning til å få ekspertisen - altså våre 
kunder -  i tale, slik at løsningene i fremtidens Infodoc 
blir best mulig brukertilpasset.
 
Videre vil vi i neste års program introdusere en rekke 
nye kurs på nye tjenester som er lansert i løpet av året 
og som er under utvikling. Samtidig vil vi videreutvikle 
de kjente kursene for systemansvarlige og adminis-
tratorer som har signalisert ønske om ytterligere påfyll 
av kunnskap som gjerne går litt mer i dybden.  

I tillegg vil vi prøve ut nye spennende verktøy for mer 
interaktivitet med kursdeltagerne underveis.  
 
Kan også røpe at vi for tredje år på rad vil tilby kurs 
i bruk av hurtigtaster da dette har vist seg å være et 
svært attraktivt kurs å delta på. Tilbakemeldinger som 
at «hurtigtastkurset var i seg selv nok til å forsvare hele 
deltagelsen på Infodocdagene», tar vi med glede 
med oss videre.
 
Og selvfølgelig vil vi videreføre den tradisjonelle 
festaftenen med god mat og underholdning. Det 
endelige programmet blir lansert rett over sommeren. 
Følg med.
¨
Vi i Infodoc gleder oss veldig til å få ønske dere 
velkommen til nye Infodocdager 6.-7. februar neste år. 
 
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

Takk for gode innspill til 
Infodocdagene 2020!
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Leder

415 32 020

post@infodoc.no

www.infodoc.no
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Endre Dyrøy i samtale med spesialistgruppen som jobbet med venteliste i ny timebok under 
Infodocdagene 2019.
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415 32 020support@infodoc.nowww.infodoc.no/support

Infodoc Plenario 

InfodocID

Som bruker av Infodoc Plenario vil du i tiden fremover få 
gleden av å ta i bruk nye tjenester etterhvert som deler 
av Infodoc Plenario blir byttet ut. Allerede høsten 2019 vil 

dagens økonomi-modul bli erstattet av skytjenesten Infodoc 
Faktura. For å få tilgang til denne nye tjenesten må du opprette 
din egen InfodocID, enten du har lokal server eller Server i SKY.

Fra 2021 vil Infodoc Plenario være en skytjeneste som du logger på over internett. Journalsystemet vil ikke lenger være installert 
på den lokale serveren din. Dette betyr at du kan logge deg på hvor du vil, når du vil, så lenge du har tilgang til internett. I den 
forbindelse går vi over til pålogging med høyt sikkerhetsnivå (nivå 4), kalt InfodocID.  

InfodocID identifiserer alle brukere som unike personer 
og gir forbedret sikkerhet i forhold til dagens pålogging. 
Man må bruke enten Buypass Smartkort, BankID eller 
BankID på mobil for å identifisere seg via InfodocID. 

Erfaring fra kunde
Idrettsmedisinsk senter tok i bruk InfodocID allerede 
høsten 2018 i forbindelse med overgang til Server i 
SKY. Allmennlege Sveinung Gangstø forteller at deres 
erfaring er at det stort sett har gått greit for alle ansatte 
hos dem å ta i bruk InfodocID, selv om mange opplevde 
det som uvant i starten. – Vi ser nødvendigheten av å 
ta i bruk InfodocID med tanke på den betydelige sik-
kerhetsforbedringen i forhold til å kunne oppfylle krav til 
konfidensialitet og integritet i pasientjournalen. Videre er 
det positivt at InfodocID gir mulighet for integrasjon med 
HelseID, noe som etter hvert forhåpentligvis vil kunne 
gi oss single-sign-on for offentlige e-helseløsninger, 
forklarer Gangstø. 

Forberedelser til skytjenester og InfodocID
Før du oppretter InfodocID må du ha en helsenettlinje på 
minimum 50 Mbit/s. Vi anbefaler at du har en backup-linje 
(reserve internett-linje) via ADSL eller 4G (som også har 
helsenett) slik at du fortsatt kan bruke journalsystemet 
dersom hovedlinjen er ute av drift. Ta kontakt med din 
linjeleverandør for å avklare hvilke muligheter som finnes 
for din virksomhet. Det er også en forutsetning at alle 
klienter (PC/Mac) som er i bruk i virksomheten har kontakt 
med skyen, og dette er markert med grønn hake på skyen 
i startpanelet. 

Når Infodoc Plenario versjon 2019.2 blir tilgjengelig kan 
man velge å opprette InfodocID. Infodoc Faktura vil gradvis 
bli rullet ut til dem som er klare for det i løpet av høsten. 
Vi vil flere måneder før sende ut varsel om når dagens 
økonomi-modul bli stengt ned, slik at du har god tid til å 
gjøre nødvendige forberedelser.
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- Hva ønsker 
vi av journalsystemet?

M
ye har skjedd i vår tjeneste de siste par årene. 
Vi har blant annet fått nye retningslinjer som er 
utarbeidet for å tydeliggjøre de faglige kravene 
til hvordan tjenesten for barn og unge 0–20 år 

skal eller må være (jordmor, helsestasjon, skolehelsetjenesten 
og helsestasjon for ungdom), statens satsing har gitt oss 
mange nye jordmor- og helsesykepleierstillinger, elektronisk 
meldingsutveksling med helseforetakene har startet og vi har 
fått tilgang til elektronisk kommunikasjonen med brukere. Alle 
disse endringene krevde tid, arbeid og ressurser. I tillegg er 
mange kommuner i endringsprosesser, enten i sammenslåing 
med andre kommuner eller i selve kommunen.

For at våre allerede travle dager skal bli bedre, er vi avhengige 
av at utviklingen av Infodoc Plenario er basert på helsetjenes-
tens behov og i henhold til EPJ-standarden som sikrer kvalitet 
for både den ansatte og brukere.

Infodoc er klar over at vi har behov og ønsker for endring og 
utvikling av programmet. Mange innspill er allerede sendt og 
vi venter på tilbakemelding. Vi er glade for at vi ble inkludert i 
idédugnad og arbeidet med ny Infodoc Timebok. Det gjenstår 
fortsatt mye arbeid for at jordmor- og helsestasjonsprogrammet 
blir tilpasset til gjeldene retningslinjer og våre behov, men med 
tiden håper jeg at vi får dette til.

Jeg er styremedlem i Infobruk og representerer helsestasjon og 
skolehelsetjeneste i styret. Jeg er også fast medlem i Infodoc 
sitt produktråd hvor utviklingsplanene for Infodoc Plenario 
blir bestemt. For at jeg skal kunne presentere behovene og 
prioriteringene på en god og faglig måte, trenger jeg innspill 
fra dere alle.

Vennligst send tilbakemeldinger til min e-post: 
ruvejda.trkulja@haugesund.kommune.no.

Ha en fin og solrik sommer alle sammen. 

Hilsen Ruvejda

infobruk
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MEDLEMMER 
I PRODUKTRÅDET

INFOBRUKS STYRE

Marianne Vestheim Kversøy,  
Helsesekretær, 
Eidsvåg legesenter  

Svein Ove Semb,
Øyelege, 
Blikk 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, 
Helsesykepleier, 
Haugesund

Regin Hjertholm

Finn Skogstad

Khoa Duong

Ruvejda Trkulja

Helsestasjon og 
skolehelsetjeneste

2020

2020Radisson Blu Scandinavia, Oslo, 
6. – 7. februar 2020

Nyttige kurs
• Visning av skytjenesten Infodoc Timebok

• Systemvedlikehold med fokus på InfodocID 

 og Infodoc eSentral i sky

• Hjelpepersonalets spørretime

• Hurtigtastkurs med oppgaver tilpasset rolle

• Eget program for helsesykepleiere

• Workshop

• Ny i sky

Infodocs vei inn i skyen

• Nye tjenester

• Min side

Festmiddag med underholdning 
- Konferansier: 

fastlege og standup-komiker, 

Jonas Kinge Bergland! 

I 2019 deltok over 300 brukere av 
Infodoc Plenario. Bli med på to nyttige 
og hyggelige dager sammen med 
kolleger fra hele landet!

Hold av dato! 
Påmelding åpner 1. oktober



Support / Tips

415 32 020support@infodoc.nowww.infodoc.no/support
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Supporttelefon stengt fra  
kl. 11:00–11:30 i juli måned

98

Grunnet ferieavvikling vil supporttelefonen være stengt 
i tidsrommet 11:00 – 11:30 i hele juli måned. Det er da 
fortsatt mulig å registrere saker via kundesenteret i 
Infodoc Plenario eller sende e-post til support@infodoc.no

Kundesenteret: 
Registrering av saker  
og instruksjonsvideoer 
Husk at den raskeste og enkleste måten å få hjelp på er å 
 registrere saker direkte fra Infodoc Plenario. 

1. Fra startpanelet: Finn fram «livbøyen»

2. Velg registrer: ny supportsak

Du kan da registrere en ny sak eller gå inn på eksisterende 
saker.

I tillegg får du tilgang til FAQ og instruksjonsvideoer

Viktig å installere riktig versjon 
av Infodoc Plenario og Windows 

Administratorrolle  
og fraværsassistent

Pass på å ha Infodoc Plenario i riktig sommerdrakt: 
2019.1 UPD4

Infodoc Plenario støtter nå kun Windows 10 på arbeids-
stasjoner. Har du enda ikke fått oppdatert til Windows 10 
bør du ta kontakt med din IT-leverandør for å få bistand 
til å få dette utført så snart som mulig. 

Dersom du har dette ikonet nede til venstre  
på skjermen har du riktig Windows-versjon:

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:
1) Skift rolle til administrator, gå til systemvedlikehold 
og marker personen som man ønsker å gjøre rettighets-
endring på

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

På samme måte kan man om ønskelig fjerne denne ret-
tigheten 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 support-personell. Supportavdelingen 
minner også om muligheten for å kunne benytte fraværsas-
sistent for overvåking av elektroniske meldinger på vegne av 
kollegaer som er på ferie i kombinasjon med labsignerings-
funksjonen, 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:

2) Når det er gjort får man mulighet til å videresende 
meldinger til en annen signatur. 

3) Trykk lagre

Digital Dialog-brukere: Husk at dere kan legge ut 
melding om ferie på Helsenorge.no
Ta kontakt med Norsk Helsenett for fremgangsmåte.

3) Trykk på lagre
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Aktuelt

Infodoc Plenario blir skytjeneste

Infodoc Faktura rulles ut i høst

Infodoc Faktura er den nye skytjenesten 
fra Infodoc som skal erstatte dagens 
økonomi-modul. Infodoc Faktura er 
utviklet i samarbeid med leger og 
helsepersonell som har erfaring med 
bruk av ulike journalsystem og vet hva 
som kreves for en effektiv hverdag i lege-
praksisen. Målet vårt har vært å skape 
enkel og effektiv fakturahåndtering, 
samtidig som tjenesten gir deg bedre 
oversikt over dine inntekter.

Infodoc Faktura har fått et enkelt og 
moderne design som skal gi deg bedre 
oversikt og gjøre det mer intuitivt å forstå 

bruken av tjenesten. 

Sparer tid og hindrer avviste Helfo-krav
Vi har lagt vekt på å utvikle funksjoner 
som skal spare tid under konsultasjonen. 
Takstene vil vises i aktivt journalnotat og 
det er lagt inn automatisk sjekk av frikort-
status ved oppretting av en ordre.
Dagsoversikten viser hva du har tjent per 
dag, og dersom du vil sjekke innsendte 

Helfo-krav finner du full oversikt over 
dette ett klikk unna. Infodoc Fakturas 
automatiske takstkontroll hindrer at det 
oppstår avviste Helfo-krav. 
 
Betalings- eller regnskapsløsning inte-
greres med Infodoc Faktura
Infodoc Faktura gir deg frihet til å velge den 
leverandøren av regnskaps- og betalings-
løsninger som passer deg best. Infodoc 
Faktura oppretter ordren og sender 
deretter fakturainformasjon til din valgte 
betalingsløsning. For optimal arbeidsflyt 

med Infodoc Faktura er det nødvendig at 
legekontoret er knyttet opp mot en beta-
lingsløsning eller et regnskapssystem. Vi 
ønsker å gi våre kunder stor valgmulighet 
og vil gjøre integrasjoner mot en rekke 
leverandører. 
Infodoc Faktura piloteres i første omgang 
med betalingsautomatene fra Helserespons, 
Melin Medical og Microlog og vil bli tilgjen-
gelig for de av våre kunder som har disse 
automatene i løpet av høsten 2019. Deretter 
åpner vi opp for andre løsninger som inte-
greres med Infodoc Faktura. Vi jobber med 

en rekke ulike leverandører for at disse skal 
kunne tilby tjenester til våre kunder.

Infodoc Faktura vil erstatte dagens økonomi-
modul for alle kunder av Infodoc, både dem 
som har lokal installasjon på server og dem 
som har Server i SKY.

Infodoc Plenario som skytjeneste i 2021
Innen utgangen av 2020 vil hele Infodoc 
Plenario være skybasert og ikke lenger være 
en lokal installasjon på legekontoret. Da vil 
alle data være trygt lagret i skyen og alltid 

være tilgjengelig slik at du kan jobbe hvor 
du vil, når du vil. Samtidig vil du oppleve at 
journalsystemet er enda raskere, mer stabilt 
og tryggere enn noen gang. 

Infodoc Faktura er første del av Infodoc 
Plenario som leveres i skyen.



Returadresse
Infodoc as
Postboks 43, Bønes
5849 Bergen
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