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Ny produkteier i Infodoc

Johannes Straume er ny produkteier i Infodoc. 

Tidligere produkteier Endre Dyrøy har overtatt 

produktansvaret for PatientSky Norge. Med 

både legeutdannelse og teknisk erfaring er Johannes meget 

godt rustet til jobben. Han har et analytisk hode og et varmt 

hjerte. Som produkteier er Johannes ansvarlig for å lytte til 

ønsker og behov i helsebransjen og å påse at Infodoc følger 

offentlige krav. Har du noen innspill eller spørsmål om våre 

produkter, ta gjerne kontakt: johanness@infodoc.no

Alle bør gå inn og rydde i legemiddellistene sine nå. Denne 
oppfordringen kommer fra fastlegevikar Ruth Johnsrud ved 
Fjellsiden Legesenter i Bergen. Hun forteller at hun i flere år har 
jobbet strukturert og samstemt legemiddellisten med pasien-
tene hun har hatt innom kontoret. Derfor har det vært lett å ta i 
bruk de nye funksjonene i PLL.
Ruth er en av allmennlegene som piloterer for Pasientens lege-
middelliste (PLL), som er et prøveprosjekt Infodoc har sammen 
med HelseBergen og Direktoratet for e-helse. Som pilot har 
Ruth gitt nyttige tilbakemeldinger til Infodoc som har utviklet 
løsningen for sine brukere. I slike prosjekter er det viktig å jobbe 
tverrfaglig og samarbeide med utviklerne – man får da en bedre 
forståelse for deres arbeid og hvilke muligheter man har. Siden 
januar har hun opprettet omtrent 50 PLLer, men har vært med 
i selve prosjektet siden høsten 2020 da hun jobbet på Haralds-
plass Diakonale Sykehus. 
Ruth forteller at for sykehuslegene kan det være ekstremt 
tidkrevende å få oversikt over hvilke legemidler pasientene 
faktisk bruker.  Pasienter husker ofte ikke alt og listen i henvis-

ning fra fastleger og andre leger inneholder ofte feil samt lan-
ge lister med gamle utgåtte resepter. Sykehuslegene sender 
ofte fra seg mangelfulle lister igjen og fastlegen får ryddejobb 
på andre siden. Legemiddellisten i EPJ-systemet og Reseptfor-
midleren må sees på som et kommunikasjonsvertøy hvor alle 
doseendringer og seponeringer vi gjør må føre til seponering og 
ny/endret forskriving, selv om vi vet at pasienten allerede har 
medisinen hjemme og ikke trenger å hente ny forsyning. Der-
som alle sender fra seg så komplette lister som mulig vil hele 
behandlingskjeden bli hjulpet og risiko for alvorlige feil blir 
redusert. Gevinsten for fastlegene er at de får oversikt i ryddige 
og oppdaterte lister. Men aller viktigst; vi får ned antall feilbe-
handlinger, og det blir tryggere for pasientene.
Infodoc skal levere PLL til alle fastleger i HelseBergen, men 
sykehusene er ennå ikke klar. Det er derfor usikkert når man 
kan høste hele gevinsten av prosjektet. I tillegg er det viktig 

at også kommunene er klar – sier Ruth – der brukes det mange 
ulike systemer.
Vi i Infodoc er optimistiske, og håper at 2022 blir et bra PLL-år.

Alle bør gå inn og 
rydde i legemiddel-

listene sine nå!
Ruth E. Johnsrud

”Norsk helsepersonell er altfor  
tilgivende mot datasystemer. 
De fortjener gjennomtenkte,  
moderne løsninger, og det  

ønsker jeg at de skal kreve av oss.
Johannes Straume



Alle registre kjører i skyen!
Infodoc vil fra 1. oktober 2022 ikke lengre vedlikeholde loka-

le registre. Alle registrene – slik som ICPC2, prosedyrekoder 

m.fl. – er flyttet til skyen, og de fleste av dere har allerede tatt 

dem i bruk. Vi vet at det fortsatt er en håndfull som bruker 

lokale registre. De aktuelle kontorene er kontaktet av vårt 

kundesenter og har fått veiledning over til registrene i skyen.

Dette arbeidet er et ledd i vårt løft for å flytte våre tjenester 

til skyen, og vil sikre oppdateringer og enklere vedlikehold 

av registrene.

DigiHelsestasjon er en kommunikasjonskanal mellom helse-
sykepleier/jordmor og innbygger, via Helsenorge. Løsningen 
er utviklet av Infodoc, i godt samarbeid med pilotkontorene 
Haugesund kommune og Hjelmeland kommune.
God dialog er viktig i pilotfasen. Pilotene skal føle seg trygg med 
programmet, forteller Benthe, programvaretester i Infodoc. 
På helsenorge.no kan foreldre nå sende meldinger direkte 

til helsestasjonen i stedet for å ringe. Helsestasjonen kan 
likeledes kommunisere med barnets foreldre og sende ut 
timeinnkallinger. For kontoret blir det dermed mindre støy. Jeg 
har inntrykk av at det forenkler arbeidsdagen til helsesykepleiere, 
sier Benthe. 
Bare den siste uken har flere kommuner tatt kontakt med oss i 
Infodoc for å bestille tjenesten DigiHelsestasjon.

DigiHelsestasjon

God dialog er 
viktig i pilotfasen

Benthe Solberg

Kristian Sandven
Systemarkitekt i Infodoc

800 kontor bruker 
Infodoc

5300 unike brukere er 
gått til skyen
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Kristian er ansvarlig for Infodoc sin sky-
satsning, og har stålkontroll på alt som 
gjelder ny teknologi og sikkerhet.

nye kontor i uken! 
Infodoc sine konsulenter står 
klar til å hjelpe deg til skyen
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