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Aktivering av ny integrasjon for Fürst Forum i Infodoc Plenario 
 
 Forum overtar all utskrift av følgeskriv. 
 Dokumentasjon for alle typer Forum-rekvirering til journalnotat inkludert autotakst 

for prøvetaking og interne prøver. 
 Fullverdig Forum-rekvirering av interne prøver. 
 Aktuell diagnose og evt. tekst fra Anamnese kan tas med inn i Forum. 
 
Dersom du har oppdatert Infodoc Plenario til minst versjon 2015.2.xxxxx UPD2, vil du kunne 
aktivere de nye funksjonene for bruk av Fürst Forum på følgende måte: 
 

Oppsett i Plenario: 
 
Med Plenario pålogget som Administrator-bruker, velg Systemvedlikehold -> Installasjon -> 
Innstillinger. Under Integrasjoner sett Fürst Forum fleks aktivering til True. 
Samtlige brukere må avslutte alle Infodoc-program og deretter starte Plenario på nytt. 
 
OBS! Den nye integrasjonen benytter NLK-koder for interne analyser (EgenLab). Dette 
medfører at EgenLab inkludert i analysepakker og midlertidige rekvisisjoner vil bli fjernet og 
må settes opp på nytt. Før man aktiverer den nye integrasjonen kan det derfor være nyttig å 
notere hvilke interne analyser som inngår i hvilke analysepakker. Disse må reetableres i 
Forums analysepakker etter oppdateringen er ferdig. 
 

Oppsett i Fürst Forum: 
 
Start Forum-snarvei og velg Administrator som bruker. 

 
 

 
 
Forum må være oppdatert 
til minst v. 2.5.1.5. 
 

 
 
 
I menyen velges Felles innstillinger. 
Hak av for samtlige valg under Meldinger. 
Hak også av for Forum skal skrive ut rekvisisjon under Utskrift og for Spør om ark (det 
siste kan utelates hvis fellesskriver for Forum benyttes).  Lagre med OK.  
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Unntak: Hvis legekontoret benytter Unisofts LIMS in a Box skal Prøver til Egen Lab ikke 
hakes av da tilbakeskriving av Prøver til Egen Lab utføres av dette programmet. Dette 
medfører også at det ikke gis autotakst for Forum-rekvirerte interne prøver hos de som 
benytter LIMS in a Box. 
Ta eventuelt kontakt med Unisoft for oppsett av kommunikasjon mellom LIMS in a Box og 
Forum. 
 
 
For hver Forum-bruker på hver PC må det velges korrekt skriver for Forum-følgeskriv. Logg 
på Forum med aktuell bruker, klikk på Forum-knappen i øvre venstre hjørne og velg 
Alternativer for Forum -> Utskrift i menyen. Under arkfanen Klinisk kjemi benyttes Velg-
knappen for å sette korrekt skriver. Lagre med OK. 
 

Må utføres hos hver Plenario-bruker etter at alt oppsett er ferdig: 
 

 Avlutt Plenario og Fürst Forum og start begge på nytt via snarveier på skrivebord. 

 Start en Forum-rekvirering fra testpasient (for eksempel Line Danser). 

 Rekvirer Fürst-analyser + minst en lokal analyse fra Egen Lab-menyen og fullfør 
rekvireringen. 

 Lukk journal og avslutt etter dette både Forum og Plenario. 

 Start på nytt både Forum og Infodoc Plenario. 
 
 

Nye funksjoner: 
 
Forum rekvirering startes som før enten fra  
1 Journal + snarvei (F9) = FF_REKVIRERE eller fra 4 Lab og linken Fürst. 
Cytologiske og Histologiske undersøkelser kan nå rekvireres i Fürst Forum. Ta kontakt med 
Fürst support på tlf: 22 90 96 69 for avtale om dette. 
 
Det er nå mulig å gjøre fast oppsett for å ta med tekst fra Diagnose og/eller Anamnese i 
journalnotatet over til Diagnose og Kliniske opplysninger i Fürst Forum. Oppsettet gjøres i 
Fürst Forum ved å klikke Forum-knappen i øvre venstre hjørne og velg Alternativer for 
Forum -> Innstillinger i menyen. Der kan det hakes av for Bruk diagnose fra 
journalsystem og/eller Bruk kliniske opplysninger fra journalsystem (fra Anamnese). 
Lagre med OK. Dette valget er individuelt for hver bruker. 
 
Rekvirering av EgenLab (interne prøver) i Fürst Forum er fullverdig i tilbakeskrivingen til 
journalnotat.  
 
Journalnotatet oppdateres med melding om rekvirering fra samtlige fagområder, klinisk kjemi, 
mikrobiologi, cytologi og histologi. Ved å klikke på meldingen vil den vise en full 
dokumentasjon over hva som er rekvirert. 
Nytt er også at det skrives en tekst i notatet hvis det er laget en midlertidig rekvisisjon i 
Forum. 
 
 
Bruk av Arbeidsliste Lab: 
Hvis legekontoret velger å benytte Plenarios Arbeidliste Lab (velges under 
Systemvedlikehold -> Installasjon -> Innstillinger) er følgende funksjoner tilgjengelige:  
 
Trykk F2 i aktivt journalnotat eller lukk journalen. Rekvirert prøvetaking til Fürst og Forum-
rekvirerte interne prøver (EgenLab) vil nå vises i Arbeidsliste Lab. 
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Hvis det er rekvirert Fürst-prøver vil det vises et gult ark etter pasientens fødselsnummer. 
Rekvirerte interne analyser vises med navn. Analysesvar for disse kan registreres ved å 
dobbeltklikke på aktuell linje eller velg meny-link Registrere analyseresultat (alternativt 
trykk Ctrl-R). Flere valg for pasientlinjen gjøres tilgjengelig ved å høyreklikke på linjen. 
 
Autotakster: 
Hvis autotakster er aktivert for aktuell bruker (individuell setting) vil all rekvirering i Fürst 
Forum generere korrekt takst og Ordre opprettes automatisk. Dette gjelder også for 
rekvirering av interne prøver (Egen Lab) i Forum. 
 
 
Fürst Medisinsk Laboratorium ønsker at alle legekontor som benytter Infodoc Plenario skal ta 
i bruk de nye funksjonene. Ta kontakt med Fürst Support enten via epost: 
marked_support@furst.no eller tlf: 22 90 96 69. 
Der vil du alltid få hjelp til å aktivere det nye. 
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