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Skytjenesten 
Infodoc Faktura 

er klar

Server i SKY 
– for deg som 

vil jobbe online

Rekordmange 
har meldt seg på 

Infodocdagene 2020 
– sikre deg plass

 i dag!
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Markedets mest innholdsrike 
og gjennomprøvde EPJ-system

SISTE NYTT

Tekst av Bjarte Ottesen, Mari-Anne Frantzen, Marte Oppedal Berge og Johan Le Bozec
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Vi har vært pilotkontor for skytjenesten Infodoc Faktura, 
og den nærmer seg nå et ferdig produkt, dog fortsatt 
er det noen små barnesykdommer som nok skal 
håndteres. 

Tjenesten oppleves som en betydelig forenklet versjon 
av den eldre økonomimodulen.  Mer regnskapsmessige 
tunge og til dels unødvendige funksjoner er tatt bort, 
og grensesnittet oppleves som enkelt og intuitivt i daglig 
bruk, med et oversiktlig bilde og lett å fi nne frem til det 
man trenger av funksjoner i en travel hverdag. Jeg vil 
tro at den også er enklere å sette seg inn i for nye 
medarbeidere/kolleger, sammenlignet med den 
tidligere versjonen. 

Melin betalingsløsning virker å være godt fungerende 
nå. Vi opplever ikke noen spesielle problemer med
dette. 

Det fungerer ganske likt som før, og løsning opp mot 
Melin surrer og går i bakgrunnen, uten at vi behøver 
å ta spesielle hensyn. En del vanlige rutiner er blitt 
enklere å utføre. F.eks. det å rette på et regningskort 
ved endring eller tillegg av takster, sletting osv. er blitt 
betydelig enklere. 

Sjur Reinertsen, 
Bønes legesenter

Infodoc Faktura - Tilbakemelding fra pilot
Infodoc er for tiden i den heldige situasjon at vi 
stadig øker våre markedsandeler. Det har av ulike 
årsaker oppstått bevegelse i markedet som gjør 
at mange er ute og ser etter nye EPJ-løsninger. 
Salgsavdelingen vår har travle tider, og jeg som 
kundeansvarlig har fra tid til annen gleden av å få 
være med ut og bistå mine dyktige salgskolleger.

Det som gang på gang slår meg når vi avholder 
demoer, er at våre løsninger tydeligvis er mye mer 
innholdsrike og gjennomprøvde enn mye av det som 
er i bruk rundt omkring. Lar meg stadig overraske 
over at rutiner i vårt system som vi i en årrekke har 
ansett som helt selvfølgelige, viser seg å være store 
nyheter og forbedringer for brukere av konkurreren-
de systemer. Eksempelvis at brukeren selv kan gjøre 
oppslag direkte i NHN adresseregister uten å måtte 
bestille spesifi kk bistand for å få etablert en ny
elektronisk samhandlingspart. At fastlegene automa-
tisk får oppdatert sin fastlegeliste hver måned uten 
at noen må utføre en spesifi kk handling. At man får 
automatisk oppdatering av frikortstatus. At
pasientenes folkeregisteropplysninger til enhver 
tid blir oppdatert. At rapport for tilgangskontroll kan 
kjøres uten at man må tilleggsbestille dette fra 
leverandør. 

Når våre nye tilhørere i tillegg kan bekrefte at de 
har hørt fra kolleger som bruker Infodoc at vi 
trolig har markedets beste support og at vår klare 
strategi for fremtiden i sky bifalles, oppsummerer 
jeg at vi bør ha gode muligheter til å få enda fl ere 
på laget.  

Og at vi stadig får fl ere på laget, gjenspeiler seg i 
påmeldingen til Infodocdagene. Det er allerede 
nå – to måneder før Infodocdagene 2020 går 
av stabelen – rekordpåmelding! Vi registrerer 
særlig stor forventning til lansering av de nye 
skytjenestene, og jeg kan love at det jobbes intenst 
for å innfri forventningene. Har du ikke meldt deg 
på Infodocdagene enda? Da anbefaler jeg å ta en 
titt på programmet på www.infodocdagene.no    
   
God jul fra

Mari-Anne Frantzen
Kundeansvarlig

Det er nå to år siden vi lanserte vår plan om å fl ytte 
Infodoc Plenario i sky. På Infodocdagene 2018 la vi 
frem vårt veikart for hvordan vi skulle nå målet om 
å levere journalsystemet som en skytjeneste. 

Nå, to år etter kan vi si at vi er i rute! 
Rundt 50 legekontor jobber nå online med Server 
i SKY. Brukerne på disse legekontorene har allerede 
glede av forbedrede utgaver av Infodoc eSentral 
og FEST-register, som også er i sky. Den første 
skytjenesten som skal erstatte en Infodoc 
Plenario-modul er også klar! Dette er Infodoc Faktura 
som erstatter dagens økonomi-modul, og som vil 
gjøres tilgjengelig for alle kunder i løpet av de 
nærmeste månedene. Jeg vil presisere at dette 
gjelder alle kunder – ikke bare dem som er på Server 
i SKY. Alle brukere av Infodoc Plenario får tilgang på 
skytjenestene etter hvert som disse lanseres, så
lenge legekontoret har internettlinje med 
minimum 50 Mbit/s og har tatt i bruk InfodocID.

Hvorfor sky?
Så, hva er fordelene med et webbasert journalsystem 
og Server i SKY, er det mange som spør oss. Sikkerhet 
er et viktig stikkord. Journalsystemet er ikke lenger 
sårbart for dagligdagse uhell som server-stans eller 
innbrudd. Alle data er sikkert lagret i skyen og journal-
systemet er alltid oppdatert med nyeste versjoner, 
uten at du behøver å tenke på dette. Våre kunder på 
Server i SKY fremhever fordelen ved å kunne jobbe 
online slik at man ikke er bundet til legekontor eller 
hjemmekontor. I tillegg vil skytjenestene som erstatter 
dagens Infodoc Plenario-moduler oppleves som svært 
brukervennlige, med moderne design og smarte 
løsninger.

På Infodocdagene i februar vil vi for første gang vise 
frem skytjenesten Infodoc Timebok. Denne tjenesten 
har vi designet i tett samarbeid med utvalgte kunder, 
og vårt produktråd har godkjent skissene. Det blir 
spennende å få fl ere tilbakemeldinger fra deltakerne 
på Infodocdagene. 

Jeg håper at jeg ser deg på Infodocdagene 
6. – 7. februar 2020! 

Med vennlig hilsen

Bjarte Ottesen, 
Daglig leder, Infodoc AS
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I Infodoc Plenario (2019.2 UPD1) er det kommet 
et nytt nøkkel-ikon i startpanelet. Dette er inngang
til «Min side» hvor alle support-tjenester og kurs 
er samlet. Her har du også tilgang til chat med 
våre support-konsulenter! 

Tilgang til Min side krever InfodocID. Dersom du 
ikke har InfodocID fra før vil du bli bedt om å opprette 
dette første gang du klikker på nøkkel-ikonet, med 
veiledning om hvordan dette gjøres.

Forbered deg til nye skytjenester

Nå kan alle chatte med support! 

Infodoc Faktura er skytjenesten som skal erstatte 
dagens økonomi-modul i Infodoc Plenario. Tjenesten 
er allerede i full bruk på utvalgte legekontor som tester 
løsningen før den gjøres tilgjengelig for alle. I løpet av 
vinteren 2019/2020 vil alle kunder av Infodoc få gleden 
av å ta i bruk Infodoc Faktura – både de som har Infodoc 
Plenario på lokal server, og alle som har Server i SKY. 

Infodoc Faktura er en moderne og brukervennlig 
økonomi-tjeneste med smarte løsninger som skal gjøre 
økonomi-jobben enklere. Vi kan blant annet nevne 
automatisk sjekk av frikort-status og automatisk 
takst-kontroll, som skal hindre avviste Helfo-krav. 

Dessuten inneholder Infodoc Faktura en dagsoversikt 
som viser hva du har tjent per dag, og dersom du 
vil sjekke innsendte Helfo-krav fi nner du full oversikt 
over dette ett klikk unna.

Valgfri betalingsløsning
Infodoc Faktura gir deg frihet til å velge den 
leverandøren av regnskaps- og betalingsløsninger 
som passer deg best. Infodoc Faktura oppretter 
ordren og sender deretter fakturainformasjon til 
din valgte betalinsløsning. Tjenesten er foreløpig 
integrert med betalingsløsninger fra Helserespons, 
Melin Medical, Microlog, TK Helse og Helsesystem. 
Vi integrerer fortløpende med andre tjenester som 
kommuniserer med skyen.

Infodoc Faktura

Før den nye skytjenesten Infodoc Faktura tas 
i bruk må det gjøres nødvendige forberedelser.

Pålogging med høyt sikkerhetsnivå
De nye skytjenestene er ikke installert på den lokale 
serveren din, men kjøres på internett. Dette betyr 
at du kan logge deg på hvor du vil, når du vil, så lenge 
du har tilgang til internett. Av sikkerhetshensyn går vi 
derfor over til pålogging med høyt sikkerhetsnivå (nivå 
4), kalt InfodocID. Ved oppretting av InfodocID 
må du bruke enten Buypass Smartkort, BankID 
eller BankID på mobil for å identifi sere deg. I daglig 
bruk vil du kunne bruke en app på mobilen din 
(authenticator-app) for identifi sering via InfodocID. 

Unngå fi berlinje fra NHN
Når Infodoc Plenario er fl yttet i skyen vil ingen kunder 
av Infodoc ha behov for helsenettlinje, og det samme 
gjelder kunder på Server i SKY. Vi fraråder derfor på det 
sterkeste å kjøpe fi berlinje fra Norsk helsenett da dette 
kan begrense din tilgang på skytjenester.

For å være sikret tilgang på skytjenestene fra Infodoc 
kreves fi berlinje med hastighet på minimum 50 Mbit/s. 
Vi anbefaler å skaff e fi berlinje fra en fi berleverandør, 
og deretter bestille tilgang til helsenettet hos Norsk 
helsenett. Du skal da velge alternativ 2 i NHNs 
prisoversikt; Helsenettilknytning når du allerede 
har internettlinje på kontoret.

Når alle moduler i Infodoc Plenario er fl yttet i 
skyen vil ingen kunder av Infodoc ha behov for 
helsenettlinje, og det samme gjelder kunder på 
Server i SKY. Av den grunn er det viktig at du 
ikke inngår helsenettavtale med bindingstid.  

Vi har venteliste for deg 
som ønsker å ta i bruk 

Infodoc Faktura så snart 
som mulig. Da ber vi deg 

sende en e-post til 
post@infodoc.no

merket 
“Infodoc Faktura”

Du vil få varsel fl ere måneder 
i forkant før vi endelig stenger ned 
dagens økonomimodul. I forkant 
av distribusjon av Infodoc Faktura 
vil du motta veiledning for 
etablering og bruk av InfodocID.
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INFOBRUKS STYRE

Medlemmer i produktrådet
Regin Hjertholm Finn Skogstad
Khoa Duong Ruvjda Trkulja

Marianne Vestheim Kversøy,
Helsesekretær, 
Eidsvåg Legesenter

Svein Ove Semb
Øyelege,
Blikk øyeklinikk

Regin Hjertholm
Fastlege,
Eidsvåg legesenter

Finn Skogstad
Fastlege,
Stovner legesenter

Odd Lauvskard
Fastlege,
Flaktveit legesenter

Maria Barøy Ræder
Gynekolog,
Bergen Spesialistsenter

Khoa Duong
Fastlege,
Fromreide legesenter

Ruvejda Trkulja
Helsesykepleier,
Haugesund

2020
dagene

Vi har allerede 340 påmeldte og enkelte kurs begynner 
å fylles opp! Ønsker du å være med på Infodocdagene 2020 

må du være rask for å sikre deg plass på ønskede kurs.

Vi inviterer alle brukere av Infodoc Plenario til nyttige 
kurs, lansering av nye tjenester, inspirerende foredrag 

og storslått festaften på Infodocdagene 2020!

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

Ta med dine kolleger og 
bli med oss på Infodocdagene 2020!

Påmelding: infodocdagene.no

Odd Lauvskard
Leder InfobrukU
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Facebook-gruppen til Infobruk blir stadig mer populær 
og har i dag hele 775 medlemmer. I denne gruppen 
deles det mange gode og nyttige tips for eff ektiv bruk 
av Infodoc Plenario.

Et av gullkornene som et av medlemmene har delt 
i gruppen er hvordan enkelt lage en oversikt over  
sykmeldinger, som forsikringsselskap ofte etterspør.

Fremgangsmåte for oversikt over sykmeldinger

Åpne en brevmal. Velg ikonet: Sett inn variabel.

Da kommer det frem en rullegardin-meny, 
velg: Journal

Deretter velges: SickLeaveListWithDiagnosis.  

Trykk på knappen «sett inn». 

Dersom det kun er ønskelig med sykmeldinger siste 10 år 
slettes de overfl ødige.

Infodocdagene
6. – 7. februar arrangeres Infodocdagene 2020 på 
Radisson Blu Scandinavia i Oslo. Hele torsdagen holder 
Infodoc kurs tilpasset ulike praksiser og roller. Rett 
etter det faglige programmet avholder Infobruk 
generalforsamling. Jeg håper mange Infobruk-medlemmer 
deltar her. Vi sender ut innkalling til generalforsamling 
sammen med medlemskontingent-faktura for 2020 til 
alle våre medlemmer i desember. Dersom du ikke er 
medlem, men ønsker å bli det, kan du sende en e-post 
til regnskapsføreren vår med navn og adresse til
Toril@silvaregnskap.no.

Vi sees på Infodocdagene!
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SUPPORT-KONSULENTEN

Kati Kisfaludi
Infodoc Support

SUPPORT OG TIPS
ved Johan Le Bozec,
supportsjef

1. Hvilken type spørsmål er det våre kunder 
har stilt fl est ganger de siste månedene?

Det som går igjen er nok økonomi-spørsmålene. 
Grunnen til dette er nok at man innimellom kommer 
til oppgaver man gjør sjelden, og da har man glemt 
siden sist hvordan rette regninskort og liknende. 
Deretter er det timeboken, elektroniske meldinger, 
fastlegeliste og systemvedlikehold som er hyppige 
tema. Det virker heldigvis som om våre kunder har 
god kontroll på det viktigste - selve journalen.

2. Er det mange som har spørsmål om våre 
nye skytjenester?

Egentlig ikke. Virker som kveldsmøtene var eff ektive, 
og tilbudet våre kunder får fra salgsavdelingen er 
tydelig nok. Vår jobb går mest ut på veiledning og 
support for de som allerede har bestemt seg og 
fått noen av SKY-tjenestene. 

3. Kundene våre som allerede er i sky med 
Server i SKY – henvender de seg ofte, og hva 
er det de behøver hjelp til?

Enkelte ting fungerer annerledes i SKY. InfodocID og 
pålogging er den biten vi bistår mest med i startfasen, 
deretter er våre SKY-kunder ganske selvstendige.

4. Du deltok på gynekologenes årskonferanse 
i Bodø i oktober – hvordan var det? 

Det er noe unikt for supporten å få anledning til å være 
med på en konferanse og dermed møte eksisterende 
og potensielle kunder. Det var kjekt å hilse på en del 
kunder på konferansen, og så fi kk vi også tid til å stikke 
innom våre andre kunder som holder til i nabolaget. 
Flere sa at de ville delta på Infodocdagene i februar, 
så det skal bli hyggelig å se dem igjen der.

5
7

Notat må stå på lege ved journaleksport 
grunnet krav om HER-ID på avsender.

Skal man sende en journal elektronisk er 
det nå nødvendig å sette legen som notat-
ansvarlig, da meldingen krever at avsender 
har en HER-ID. 
I motsatt tilfelle vil meldingen feile.

Det er viktig at alle brukerne 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 +-tegn ved siden 
av huset betyr det at det ligger 
mange meldinger som trenger 
oppfølging.

Det kan da tyde på at ingen på kontoret har 
som rutine å følge opp disse meldingene. 
Vi vil da oppfordre kontoret om å bestille 
bistand på support@infodoc.no

+

Meldinger

Notat og HER-ID
Når en ny fastlege starter på et kontor er det 
viktig at vedkommende starter abonnementet 
til fastlegelisten selv, da dette må gjøres med 
legen sitt personlige smartkort.
Slik gjøre du det:

Gå til systemvedlikehold

Abonnement på
fastlegeliste

1

Under “Vedlikehold” velg “Personregister” 
og deretter “Innlegging av register”.2

“Vanlige oppgaver” vises, og her velger du
“Start abonnement på fastlegeliste”.3

Systeminnstillinger

Vedlikehold

Personregister
Innlegging av register

Vanlige oppgaver:

Start abonnement på fastlegelisten

Tilgang til SKY-tjenesteikonet

Har du et vedvarende rødt kryss på 
dette ikonet kan det tyde på at oppsettet 
på maskinen din ikke er helt riktig. 
Meld ifra til support via saksregistrering, 
e-post til support@infodoc.no eller via chat 
(dersom du har aktivert infodocID).
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Tulay og Irene
ved Stovner legesenter

11

SERVER I SKY – STOVNER LEGESENTER

Stovner Legesenter har brukt skytjenesten 
Server i SKY fra Infodoc i snart ett år. I dag 
forteller de at skytjenesten sparer dem for 
mye ansvar knyttet til backup, server-stans 
og strømbrudd. Nye sikkerhetsrutiner krever 
litt innsats i starten, men nettopp sikkerheten 
gjør at de nå har færre bekymringer på jobb.

Stovner legesenter er et stort legesenter på Oslos 
østkant med ni fastleger, en turnuslege, åtte 
medarbeidere. For tiden har de inne to legevikarer 
som er inne for en periode. Fastlegene tilbyr time 
samme dag, som kan bestilles på helsenorge.no eller 
per telefon. Her er høy aktivitet og lite tid til IT-relaterte 
utfordringer. Dette var også hovedgrunnen til at 
legesenteret ønsket å bli kvitt sin lokale server og 
fl ytte ansvar knyttet til drift av server over på Infodoc.

Mindre ansvar knyttet til server-drift
- Tidligere var ansvaret for server-driften fordelt på de 
to som vi har utpekt som IT-ansvarlige, forteller Irene 
som er legesekretær og leder for medarbeiderne ved 
Stovner legesenter. Hver dag hadde én av dem ansvar 
for å bytte back-up. Om sommeren måtte de sørge 
for at serveren ikke ble overopphetet. Alt dette var 
tyngende ansvar. 

- Med Server i SKY slipper vi disse oppgavene samtidig 
som pasientsikkerheten ikke står i fare dersom vi 
skulle bli utsatt for lekkasje eller innbrudd, 
sier legesekretæren. 

Nye sikkerhetsrutiner
Tulay er helsesekretær og IT-ansvarlig på Stovner 
legesenter. Hun legger til at «heng på server» hvor 
serveren må startes på nytt også er en saga blott 
etter at de gikk over til Server i SKY. Samtidig ønsker 
hun å legge til at det er en del nye rutiner som følger 
med skytjenesten. Først og fremst kreves pålogging 
med høyt sikkerhetsnivå (nivå 4), kalt InfodocID, for 
å bruke Infodoc Plenario online. Hver bruker på 
legesenteret har fått sin egen InfodocID som de logger 
på journalsystemet med. Ved oppretting av InfodocID 
må man bruke enten Buypass Smartkort, BankID eller 
BankID på mobil for å identifi sere seg. I daglig bruk kan 
man bruke en app på mobilen (authenticator-app) for 
identifi sering via InfodocID. - De nye sikkerhetsrutinene 
krever en del mer arbeid hver gang vi skal registrere en 
ny vikar eller turnuslege, forteller Tulay. 

Helsesekretæren forteller at i en travel hverdag har det 
hendt at de har droppet å ta inn en vikar da det er mer 
krevende å opprette en ny bruker enn tidligere grunnet 
BankID, e-post og mobil. 

- Likevel ville vi aldri gått tilbake
 til gamle rutiner, forteller 
helsesekretæren.  

- Pasientsikkerhet og eff ektiv 
drift må komme først.

En annen fordel ved å bruke Infodoc Plenario på Server 
i SKY er at journalsystemet alltid er oppdatert på siste 
versjon. På vårt besøk på Stovner fi kk vi også demonstrert 
Min side på infodoc.no (eller via nøkkel-ikonet i Infodoc 
Plenario), som er tilgjengelig for alle som har tatt i bruk 
InfodocID. Her kan man blant annet chatte direkte med 
Infodoc sine support-konsulenter, legge inn brukerinnspill, 
fi nne oversikt over kurs, med mer. 

Vi takker Irene og Tulay ved Stovner legesenter for at 
dere ville dele deres erfaringer med oss og ser frem til 
vi sees på Infodocdagene i februar!

Pasientsikkerhet 
og eff ektiv drift må 

komme først



Returadresse
Infodoc AS
Postboks 43, Bønes
5849 Bergen

Enkelt å bruke •
Betal med kort, kontaktløst, •

Vipps eller faktura
Skriv ut faktura eller •
få den sendt hjem

• Fullintegrert med Infodoc Plenario
• Etisk betalingsoppfølging i samråd
med deg

• Ingen bruddgebyr
• Daglig oppgjør til hver lege eller
felleskonto

• Godkjente regnskapsrapporter
• Betaling med Vipps ved
e-konsultasjon

• Selg faktura og få oppgjør
dagen etter

• Enkelt og raskt å kreditere
faktura (også den som er solgt)

• Automatiske rapporter på epost
• Lynrask webportal, ingen
ventetid

• Din pasientinfo på
øverste del av skjermen

• Landsdekkende
service og support

• Nyhet! Ankomstregistre-
ringmed skytjenesten
Infodoc Timebok

HELSEAUTOMAT
FOR LEGEKONTORET

Fordeler for
pasienten

Fordeler for
legekontoret

Etisk og enkelt. Slik du forventer!

Nå
bestemmer
duselv!

Microlog AS | Org.nr 815469232
Parkveien 23 | 1405 Langhus | NORWAY
Tlf.: 47800200 | post@microlog.no | www.microlog.no

 Infodoc AS - Dalhaugene 2b, 5153 Bønes - post@infodoc.no - 415 32 020


