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Vi gjør vårt ytterste for å sikre at opplysningene i dette dokumentet er fullstendige, korrekte og ajourførte, og at eventuelle feil korrigeres. 
Produktene som beskrives i dette dokumentet, kan endres uten forvarsel og CGM Norge kan ikke garantere at opplysningene i dette 
dokumentet til enhver tid er oppdatert. 

 

Om dokumentet 
Dette dokumentet beskriver de mest merkbare endringene i CGM Vision BHT 4.9, og bør leses av alle 
brukerne av denne programvaren.  Versjonen inneholder både nyheter, forbedringer og rettelser.  
Oversikt over hva versjonen inneholder finner dere under innledning på side 1. Deretter blir de 
enkelte emnene beskrevet mer i detalj i de påfølgende kapitlene. 

Ta kontakt med CGM Kundestøtte hvis du trenger hjelp eller oppdager mangler i funksjonalitet.  Se 
også vår hjemmeside https://www.cgm.com/no/, som inneholder mye nyttig informasjon. 

  

mailto:kundesenter.no@cgm.com
https://www.cgm.com/no/
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Ny versjon av CGM Vision BHT, versjon 4.9  

 

Innledning 

Hovedtema i denne versjonen er tilegnet datasikkerhet og GDPR  
 Vi har nå gjennomført en rekke forbedringer knyttet til signering, endring og sletting. Planen er at 
dette arbeidet skal sluttføres i neste versjon. 
Begrepene sletting og makulering har vi gjort mer entydig og skal forstås slik; 
-  Sletting er en funksjon for å fjerne elementer fra visning i journal, men blir ikke slettet fra basen. 
-  Makulering er noe som må utføres av oss som leverandør og sørger for at dataene blir slettet fra 
   basen og ikke kan gjenskapes / vises på nytt. 
Så er det presisert i kravene at programvaren skal legge til rette for at tilgang skal begrenses til kun 
de journalopplysningene man trenger for å utøve forsvarlig helsehjelp. 
 Vi har derfor gjort en endring i tilgangsstyringen på dette området.  Ved opprettelse av nye roller er 
nå standard innstilling satt til «ingen tilgang», og må aktiveres for hver modul/ funksjon som skal 
benyttes. For brukere og roller som allerede er opprettet vil det ikke være noen endring. Disse vil 
fungere som før.  
NB! Et viktig unntak her er at nye funksjoner/ moduler må aktiveres under tilgang for aktuell rolle 
brukergruppa for at den skal kunne benyttes. For dere som ikke er kjent med denne modulen har vi 
laget en beskrivelse til slutt i dette dokumentet.  
 

Viktige nyheter og info 
• I forbindelse med versjonen har vi utviklet en integrasjon mot Digipost. I første omgang vil den 

bli utprøvd hos et begrenset antall kunder. Integrasjonen åpner opp for en rekke muligheter for 
bedre og sikrere samhandling mellom bedriftshelsetjenesten og deres kunder og ansatte.  
 

• Vi har også arbeidet videre med vårt nye rapportverktøy slik at det skal være mulig å lage sine  
egne rapporter. Her vil det også være behov for en prøveperiode før den lanseres som et bredde 
produkt. 
 

• I tråd med vårt arbeid med å kontinuerlig fornye produktet har vi oppdatert programmet med en 
Ny grafisk komponent for bedre presentasjon av data i lab. modul, audiometri og spirometri. 
 

• Skjemamodul er oppdatert med alle aktuelle skjema som er meldt inn til oss. 
 

• Integrasjon mellom Outlook og CGM Vision er forbedret 
 

• Diverse feilrettinger og forbedringer 
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Datasikkerhet og GDPR 
Endrede rutiner for sletting, retting, tilgangskontroll og loggføring. 

Ved åpning av journal finner dere nå en ny knapp til venstre for pasientnavnet, «Rette signert 
dokument». Ved å aktivere denne funksjonen får dere opp en dialogboks hvor man fører inn 
begrunnelsen for endringen. 

 

Når man har behov for å endre etter signering kan man nå velge mellom retting og sletting. Ved 
sletting fjerner man all oppføring. Ved retting får man mulighet til å føre inn opplysningene på nytt 
med utgangspunkt i det som ble signert. Slettede dokumenter og opprinnelig versjon av endrede 
oppføringer vil til vanlig ikke vises i journal, men kan hentes frem via eget menyvalg under «Aktiv 
journal» for de som skal ha tilgang til denne funksjonen. 

Man kan endre egne notater så lenge noe ikke er signert slik som før.  
NB! Her er det også viktig å minne om at man kan begrense tilgangen til å endre. 
Ved å sette «Endre» til «Ingen tilgang» vil det kun være mulig å endre egne notater.  
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Valget for «Vis rettede/ slettede journalopplysninger» står i hovedsak av og skal kun være tilgjengelig 
for de som er journalansvarlige ( faglig administrativt ansvar) 

 

 

Når dere klikker på «Vis rettede/ slettede journalopplysninger» vil det som er fjernet vises med rød 
tekst.  
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Diagnose 

 

Hovedprinsippene her er også fulgt når det gjelder diagnose. 
Diagnosenavn vises i historikk vanligvis kun en gang med en kolonne for hvor mange ganger den 
registert i systemet. Nå er det implementert en bryter oppe til høyre «List diagnosehistorikk». Ved 
aktivering får man nå en fullstendig oversikt over alle registrerte diagnoser på pasienten. 
Fra denne  kan man velge og fjerne en diagnose. Velger man slette kommer det opp en dialogboks 
for kommentar. Velger man endre får man i tillegg opp et søkebilde for å sette ny diagnose på aktuell 
dato. Har man tilgang til «Vis rettede/ slettede» journal opplysninger vil disse vises med rød tekst i 
historikken.  
 

Korrespondanse 
Korrespondansemodul inneholder funksjon for både elektroniske meldinger og vanlig post. 
For vanlig brev får man opp en dialogboks for å kommentere sletting. 
Ved å aktivere «Vis rettede/ slettede journalopplysninger» vises også historikk på slettede 
dokumenter med rød tekst. 
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Utskrift 
Valget "Auto lagre ved utskrift" er fjernet. Lagring skal alltid skje før Utskrift, ved sending av mail eller 
Lagre til fil. 

Vaksine , lab. svar , elektroniske meldinger og eResept 
Moduler knyttet til ekstern kommunikasjon må nødvendigvis håndtere endring og retting på en 
spesiell måte. Her er de fleste elementer allerede på plass i tidligere versjoner og blir ikke repetert i 
dette nyhetsbrevet. 

Sikkerhetslogg 
Sikkerhetsloggen er oppdatert med visning av rettinger og slettinger med klient navn, tidspunkt og 
hendelse. 

 

 

 

Tilgang nye brukere – Nye roller 
Når man oppretter nye roller skal all tilgang i utgangspunktet være av. Vi gir en kort beskrivelse av 
fremgangmåten for å aktive elementer til slutt i dette dokumentet. 
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Begrense blålys funksjon Vise rettede/slettede journal funksjoner 
Aktivering av blålys viser ikke lenger rettede/slettede elementer, det skal kun skje med aktivering 
av menyvalget "Vis rettede/slettede elementer". 

 

 

 

Digipost 

 

 

Det er lagt til rette for å kunne sende Digipost fra korrespondansemodul i pasient, ansatt og 
bedriftsjournal. Løsningen krever godkjenning med Bank ID, dvs sikkerhetsnivå 4. 
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Når integrasjonen først er etablert vil det også åpne for flere av mulighetene som ligger i Digipost 
løsningen.  

• Implementere innboks 
• Angi SMS-varsling for mottatt brev 
• Sende som møteinnkalling; sende med avtaleinfo (tidspunkt og møtested) som den ansatte 

kan laste ned og importere direkte inn i egen kalender. 
• Melding med flere vedlegg (inntil 99) i samme Digipost melding 
• Muligheten for å sende også gjennom NHN (egen kanal) 
• Sende faktura (pasienten kan da legge regningen inn i sin nettbank direkte fra innboksen) 
• Sende en link til ekstern nettside, evt med en deadline, beskrivelse og egendefinert tekst 

 
Her må dere gjerne komme med innspill til hvilke funksjoner dere mener det er viktig for deres 
virksomhet og som dere ønsker vi skal prioritere.  

Ta kontakt med vår salgsavdeling for mer informasjon.  

Ny komponent for presentasjon av grafisk visning 
Programmet er oppdatert med ny komponent for bedre presentasjon av grafer i labmodul, 
audiometri og spirometri modul. 

I lab. resultat er det lagt inn en rekke nye presentasjonsmåter for grafisk visning og for audiometri 
blir graderinger visualisert med farger. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 8 
 

 

CGM Vision BHT 4.8 
 

 

Oppdatering av skjema 
Skjemamodulen er oppdatert med alle innmeldte skjema. Eksempelvis flere skjema knyttet til 
petroleum industrien. Husk å flytt over skjema dere benytter ofte til «Mest brukte» lista. Dette gjøres 
under opsjoner/ skjema 

 

 

 

Oversikt over skjemaendringer 

- Legeundersøkelse for personer i petroleums virksomhet - Helsedirektoratet (af9190) 
- Skjema for dykkere – Legeundersøkelse 
- Skjema for dykkere – Helseerklæring 
- Skjema for dykkere – Egenerklæring 
- Erklæring om ikke oppfylte helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 
- Egenerklæring for personer i petroleumsvirksomheten til havs 
- NAV Skjema. Søknad om dekning av næringsmidler 05-14.10 - Endret 08.2017 
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- Rekvisisjon Lab1 
- Avdeling for medisinsk mikrobiologi St. Olavs Hospital 
- Sykehuset Østfold Mikrobiologi 03.2015 
- Sykehuset Østfold Histologi 01.2018 
- Sykehuset Østfold Mikrobiologi 02.2018 
- Vestre Viken - Medisinsk biokjemi, Drammen, Ringerike, Kongsberg 12.2016 
- Vestre Viken seksjon medisinsk mikrobiologi Bærum 03.2016 
- Vestre Viken - Medisinsk biokjemi, seksjon Bærum 12.2016 
- Vestre Viken - Medisinsk mikrobiologi Drammen 06.2016 
- OUS Bl.398 05.14 
- Oslo universitets sykehus, Rekvisisjon Andrologisk laboratorium. Bl.159.1.500 - 06.18 

Oslo universitets sykehus, Autoantistoffer og allergi, Ullevål. Bl. 156.02.18 
- Oslo universitets sykehus, Hemostase analyser. Bl. 51. 10.17 
- Oslo universitets sykehus, Tumormarkøranalyser. Blankett RCM04 - 02.16 
- Oslo universitets sykehus, Hormonlaboratoriet 
- Endringsønske MSIS skjema 
- Laboratoriet i Molde Avdeling for medisinsk mikrobiologi 
- Helse Bergen Biopsiundersøkelse - Biopsi us 9-2016 
- Helse Bergen Cytologi - avd patologi, Gades inst. 1-2016 FF 
- Helse Bergen Nevroimmunologi Revmatologi 202 237 - 09.2017 
- Helse Bergen lab. for Klinisk Biokjemi, Hormonlaboratoriet, 202092 03.2015 
- Unilabs Røntgen henvisning (Rtg, mammografi, UL, CT, MR) 

 

Rapporter og Macroer 
I tillegg til arbeidet med egendefinert rapportfunksjon er det lagt inn en ny rapport som gir oversikt 
over laboratoriemålinger 

Ny macro som forenkler uttrekk av kontakter i korrespondanse, bedriftsjournal 
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Laboratoriemålinger på ansatte i bedrift 
Ny rapport 
Utvalgskriteriene: Bedrift, tidsintervall, avdeling, kontakttyper. 

 

• En rapport som viser antall brukte timer fordelt på bedrift per dag  
• Ny macro for lab med visning av referanseverdier 
•  Makroene skal vise tjenestenavnet istedenfor kontakttype der dette er aktuelt 

 

Toveis integrasjon Outlook og timebok 
Forbedring av toveis Integrasjon mellom Outlook og avtalebøker i CGM Vision 
Vi har hatt en gjennomgang av integrasjonen for å sikre en mer stabil løsning 
Nye funksjoner i overføringsrutinen. 

o Sync alle avtaler uansett kategori 
o Ikke sync avtaler merket «Privat» 
o Hvis du oppretter timer i Outlook vises de nå også i mine oppgaver.  
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Husk at CGM Vision er master. Dersom du skal slette timer som er overført fra Outlook til Vision må 
de uansett slettes i Vision. 

Diverse feilrettinger forbedringer 
• I "Mine Oppgaver" vises aktiviteter utgått på dato i rødt uansett tidsintervall som er satt opp i 

brukerinnstillinger 
• Når man klikker søk på en bedriftstime i timebok, så skal de ansatte for den bedriften dukke 

opp i søkebildet slik at man enkelt kan endre til en "personlig" time for den ansatte. 
• I Avtalebok, flere bøker får dere opp mer informasjon om avtalen ved å holde musepeker over 

feltet som skal vises. Tegnet «i» etter klokkeslett indikerer at det er mer informasjon som kan 
vises her. 

 

 
 
• Utskrift av Aktivitetsplanlegger fungerer med Ctr+F12 
• Arbeidssted skal alltid vises i Timebok 
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• Endret rekkefølge på fanene i Systeminnstillinger 
 

 

Rekkefølgen er endret slik at de viktigste fanene kommer først. 

• I Oversiktsbildene kan man nå legge inn Tjenester som eget felt. Endring av oppsett her gjøres 
under Opsjoner, Oversiktsbildet. 

   

• Rettet opp feil og mangler i Gruppebearbeiding/ masseregistreringsmodul 
• Passord administrasjon begrenset slik at man ikke skal kunne aktivere/ deaktivere brukere her 
• Fraværs/oppsigelseshåndteringen tar også med interne lab.svar. 
• Spørreskjema med ekstrakryss er rettet 
• Visning av kopimottager i journal og korrespondanse 
• Assistent kan sende meldinger på vegne av lege 
• Ved bedriftsaktivitet; antall innkallinger teller opp underavdelinger dersom dette er avkrysset 
• Vise avsender i innkommen korrespondanse 

 

Opprettelse av roller, aktivering av journaler og moduler 
Beskrivelse av hvordan man oppretter roller og aktiverer journalertyper og funksjoner i moduler. 
Definisjonen på en rolle er  brukergruppe knyttet opp mot avdeling. For mange som benytter kun en 
avdeling vil brukergruppe tilsvare rolle. 
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Dersom man ønsker å opprette en ny brukergruppe gjøres dette her.  

 

I rolletilgang bilde markeres musepeker i venstre kolonne og så høyreklikk for å få frem dialogbilde 
hvor man kan knytte en ny brukergrupper til en enhet. 
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I samme bilde får man også mulighet til å knytte de ulike journaltyper til brukergruppen, og gi de 
nødvendig tilgang. 

 

 

Tilgangen styres ved å markere aktuelle modul i kolonne nummer 2, og til slutt velge hva slags tilgang 
som skal gis i kolonne nummer 3. 

CGM 25.03.19 
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