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Integrasjon mot Helsenorge 

Helsenorge er den offentlige helseportalen i Norge som tilbyr en rekke helsetjenester og informasjon til innbyggere. Det er mulig å tilby selvbetjening for innbygger gjennom en integrasjon 

med journalsystemet. Integrasjonen mellom Helsenorge og CGM Journal gjør at du kan tilby for eksempel digital timebestilling, sikker pasientkommunikasjon, e-Konsultasjon eller 

videokonsultasjon til dine pasienter. Du bestemmer hvilke tjenester du vil ta i bruk, og innbyggeren får tilgang ved å logge inn på Helsenorge.no med bank-ID. 

 

Hvilke tjenester som er tilgjengelige for pasienten kan variere basert på type 

praksis eller hvilke tjenester praksisen ønsker å tilby, for de forskjellige 

behandlerne eller tjenestene. 

CompuGroup Medical etablerer integrasjonen mot Helsenorge basert på 

ønsker fra praksisen, og bistår med å skru på nødvendige tjenester.  

 

Gå til Norsk Helsenett for mer informasjon om Helsenorge og veiledninger for 

aktører i helsesektoren og innbyggere som bruker tjenestene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuner som skal tilby tjenesten timebestilling for koronatesting hos legevakt eller smitteverntjeneste kan finne mye nyttig informasjon i Norsk Helsenetts veileder.  

Denne inneholder også veiledning for innbyggere som ønsker å bestille timer via Helsenorge. 

 

https://nhn.no/helsenorgeno/hva-er-helsenorge/
https://nhn.no/helsenorgeno/hva-er-helsenorge/
https://nhn.no/media/3291/veileder-for-kommuner-som-vil-til-aa-ta-i-bruk-tjenesten-bestille-koronatest-paa-helsenorge_.pdf


 

 

Behandle avtaleforespørsler 

Forespørsler om bestilling av timer, eller booking av timer fra innbyggere finner du i timeboken. Du kan angi at en kontakttype skal kunne bookes automatisk når pasienten bestiller, eller at 

avtalen må bekreftes manuelt av klinikken. Senere i veiledningen kan du se hvordan du setter opp timeboken med riktige avtaletyper, slik at disse blir tilgjengelige for innbyggerne på Helsenorge.  

 

 

Dersom du har valgt at forespørsel om timebestilling 

bookes automatisk, settes det automatisk opp en avtale i 

timeboken når pasienten bestiller timen på Helsenorge. 

 

Dersom du har valgt at meldinger trenger bekreftelse fra 

klinikken må du høyreklikke på timen innbyggeren har 

forsøkt å booke i timeboken, og velge enten Bekreft eller 

Avvis avtale.  

Dersom du finner en timereservasjon i Korrespondanse og 

velger Svar på denne, åpnes timen i timeboken. 

Forespørsel om avbestilling av time 

Det er tilsvarende for forespørsel om avbestilling av time, 

om disse blir bekreftet automatisk eller ikke avgjøres av 

innstillinger. 

Du har anledning til å skrive en beskjed til innbyggeren når 

du besvarer forespørsel om avbestilling.  



 

Oppsett av timer i timeboken 

Du kan legge inn timer direkte i timeboken, eller sette inn maler gjennom Administrasjon. Du kan se senere i veiledningen hvordan du 

lager timeoppsett i Administrasjon. 

Høyreklikk i timeboken og velg Sett inn time …  Her kan du velge om du vil sette inn en enkel time eller et timeoppsett med forskjellige 

tidspunkter.  

 Velger du Enkelttime må du angi tidspunkt, varighet på timen og avtaletype. 
 

 Velger du Timeoppsett må du angi tidsrommet og intervall (lengde på timene), og du kan ekskludere timer i et gitt tidsrom (for 

eksempel lunsjpause) og angi oppmøtested. 

 

 

 

Dersom du skal sette opp flere timer på samme tidspunkt er 

dette kun mulig gjennom timeboken. Sett inn en enkelttime og 

gjenta prosessen. 

Det kan være lurt å sette opp noen timer daglig som ikke er 

tilgjengelig på Helsenorge, dersom man for eksempel får 

forespørsler per telefon.  

 

Vi anbefaler av ytelseshensyn at man ikke har mer enn 3-400 

oppføringer i timeboken hver dag, og at man heller oppretter 

flere timebøker dersom dette er aktuelt.  

Dersom man har mange timer, bør man generere ny timebok en dag 

eller to i forveien.  



 

 

Avtalestatus i timeboken 

Du kan bruke avtalestatuser til å få oversikt over hvilke forberedelser man må gjøre i journalen 

før innbyggeren kommer til testing.  

Høyreklikk på en booket avtale for å velge eller endre avtalestatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logg inn som Administrator. Åpne Administrasjon og velg Lag ny bruker, Timebok og gå til fanen Avtalestatus. 

Velg Ny for å opprette en ny avtalestatus eller marker en avtalestatus og velg Rediger for å endre eksisterende. 

 

 

 

 

Dersom du får timebestillinger fra ukjente pasienter trenger du ikke opprette journal, ny journal 

opprettes automatisk med informasjon fra folkeregisteret. 



 

Rapport for oversikt over behandling av digitale meldinger 

I modulen Rapporter kan du finne rapporten Helsenorgemeldinger. Denne gir deg en oversikt over antallet elektroniske meldinger som er sendt eller mottatt fra Helsenorge.  

Rapporten gir deg en rekke parametere du kan søke på som tidsrom, stilling, meldingstype og om du ønsker å inkludere timeavtaler.  

 

 

Meldingstypene inkluderer: 

 eKontakt 

 eKonsultasjon 

 Skjema 

 Journalforespørsler/overføringer 

 Timeavtaler 

 Timeavtaler på video 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nyttige tips 

 

Du kan opprette notatmaler med standardtekster, automatiske diagnoser og automatiske takster for opprettelse av regningskort. Se her for veiledning. 

 

 

Du kan angi standard refusjonsgrunn for bestemte brukere ved opprettelse av kontakt. Logg inn med brukeren som eier 

timeboken, åpne Administrasjon, velg Lag ny bruker, Regnskapsinnstillinger og deretter fanen Bruker- og stillingsinnstillinger.  

 

 

Vær oppmerksom på at praksisen kan ha postbokser for de forskjellige tjenestene som tilbys, i tillegg til brukernes personlige postbokser.  

Dersom praksisen har tjenester er det viktig at personell med tilgang til tjenestene også kontrollerer meldingstrafikken, i tilfelle man får meldinger som 

er sendt utenfor Helsenorge. De forskjellige tjenestene publiseres på Norsk Helsenetts Adresseregister og det er mulig å sende en melding til tjenesten 

med informasjon man finner på NHN AR. 

 

 

 

 



 

 

Husk at ressursbrukere må inkluderes i praksisens internkontroll. En annen bruker, enn den som har tilgang til å logge på systemet med ressursbrukeren, må utføre kontrollen. 

Sikkerhetsloggen heter Oversikt logg og er tilgjengelig i Administrasjon. Tilgang til loggen krever spesielle rettigheter.    

 

I Administrasjon/Enheter, brukere og stillinger kan du angi Standard fast helseperson for en enhet i fanen Standard ansvarlig. Denne settes automatisk dersom person og journal opprettes 

automatisk på grunn av en melding fra Helsenorge. Fast helseperson settes da i henhold til hva som er valgt på enheten brukeren som mottar meldingen tilhører. Du må være administrator 

for å endre dette. 

 

Dersom du mottar en timebestilling fra en innbygger på Helsenorge betyr dette at vedkommende er digitalt aktiv.  

Om du trenger å sjekke om personen er digitalt aktiv kan du søke etter pasient. Se etter digital status i forhåndsvisningen til 

høyre når du markerer pasienten. Se etter ikonet for Helsenorge (rød HN) bak ePortal. Du kan også oppdatere pasientens 

digitale status ved å trykke på ikonet med grønne piler. 

Når du legger inn en time manuelt sjekker programmet automatisk om pasienten er aktiv på Helsenorge. Du vil se samme 

ikoner i SMS-kolonnen i timeboken, som vist på bildet. 

  

 

 

 

 



 

 

Administrasjon

I Administrasjon har du en rekke muligheter til å konfigurere programmet. På de neste sidene beskriver vi hvordan du kan sette opp timeboken og tilhørende innstillinger.  

 

 

Alle innstillinger som beskrives kan du finne under kategorien Brukerhåndtering i Administrasjon: 

Lag ny bruker – valg for å sette opp timebok, oppsett av avtaletyper, notatinnstillinger etc. 

 

Du kan også søke etter forskjellige innstillinger, som for eksempel «Timebok» i søkefeltet i Administrasjon. 

 

 

 

 

 

 

 

Når du åpner Lag ny bruker har du en meny på venstre side hvor du kan velge blant de 

forskjellige innstillingene som hører til kategorien. 

Endel innstillinger krever at man har Administratorrettigheter for å kunne gjøre endringer. Du har også brukerinnstillinger som er 

unike for den brukeren som har åpnet Administrasjon. 

 



 

 

Oppsett av time- og avtaletyper som synkroniseres med Helsenorge 

Time- og avtaletyper defineres av hver enkelt klinikk, og du må derfor ta stilling til hvilke avtaletyper du ønsker å synkronisere med 

Helsenorge. Med synkronisering menes at avtaletypen kan bli tilgjengelig for innbygger på Helsenorge, og at avtaler som er bestilt 

også kan vises i timeboken.  

Lag nye eller endre eksisterende avtaletyper med tilhørende innstillinger i Administrasjon. Du må være logget inn som en 

Administrator for å kunne endre avtaletyper.  

Velg Lag ny bruker eller søk etter «timebok» og velg fanen Time- og avtaletyper. Velg Ny eller marker en avtaletype fra listen og 

velg Rediger. 

 

Enkelte valg er felles for alle kontakttyper i CGM Journal og gjelder ikke nødvendigvis Helsenorge. Kode, Kan ha pasient og Beskrivelse må være fylt ut.  

 

Støtter video 

Forutsetter avtale med leverandør om videoløsning. Innbygger vil se at dette er en videoavtale. 

Synlig på Helsenorge.no for innbygger 

Timen er synlig og kan bestilles via Helsenorge. Fjern haken dersom du ikke vil at timen skal være synlig på Helsenorge.  

Kan bestilles av innbygger på Helsenorge.no 

Timen er synlig, og kan bestilles via Helsenorge. Fjern haken dersom innbygger må kontakte klinikk direkte for å bestille. 

Hastetime 

Vil vises som hastetime på Helsenorge. 

Timer kan bookes av innbygger 

Angi om timen kun kan bookes på spesielle tidspunkter. Kan brukes for eksempel til å tilgjengeliggjøre hastetimer på et bestemt tidspunkt. 

 

Pasientvarsling for timer via Helsenorge styres ikke av innstillinger i CGM Journal, men av Helsenorge. Det er ikke mulig å fjerne en 

pasientvarsling så lenge avtaletypen synkroniseres med Helsenorge.   



 

 

Timebokmaler 

Åpne Administrasjon, velg Timebok og deretter fanen Timebokmaler. 

Trykk på Autogenerer for å sette timer inn i malen. I vinduet som åpnes velger du 

dager og tidsrom for malen, samt varighet på timene og eventuelle pauser.  

Du kan også høyreklikke direkte på tomrommet i ukeplanen og velge Sett inn 

time dersom du vil sette inn timer manuelt eller gjøre spesielle tilpasninger. 

Når du har satt inn timene kan du høyreklikke på timene i ukeplanen for å knytte 

en bestemt kontakttype til timen. Du kan også definere oppmøtested, blokkere 

eller slette timen. 

Du kan markere flere timer på samme dag ved å holde nede CTRL-tasten og 

klikke på timene. Eller trykk på en time og holde knappen inne samtidig som du 

drar opp eller ned med musen.  

OBS! Husk at malen også må legges til i timeboken før du er ferdig. 

 

Forhåndsdefinerte timebokmaler 

Maler kan lagres til senere ved å velge Lagre som og angi navn. Hent opp malen senere fra nedtrekksmenyen og velg Hent.  

Bruk Lagre dersom du vil lagre endringer på malen du har fremme.   
  

Dersom du skal ha forskjellige uker må du lage flere maler du kan velge senere når du setter malen inn i en timebok. 

 
 

Sett inn maler 

Velg timebok, legg til eventuell mal og angi et tidsrom du vil sette inn malen. Her kan du også angi ferier eller andre perioder uten timer i 

Ekskluder tidsrom. 

Dersom du vil sette inn turnusperiode gjør du dette ved å hente opp maler fra nedtrekksmenyen og legger til disse i korrekt rekkefølge. 

Disse starter rotasjon på startdatoen du har valgt. Trykk på Vis også maler uten enhetstilkobling for å se alle malene. 

Det kan ta noe tid å opprette timeboken, ikke avslutt programmet.     

 



 

 

Notatmaler 

Gå til Administrasjon, Notat og velg fanen Maler for å redigere maler, opprette ny mal basert på eksisterende mal 

eller slette maler. Du kan også knytte diagnoser og takster til dine notatmaler.  

 

 

Avsnitt 

Velg avsnitt for bestemte notatstrukturer, eller Notat som er den generelle teksten. 

 

Delingsnivå 

Her kan du dele malen til for eksempel samme stilling. Velger du Global er malen 

tilgjengelig for alle, mens Bruker begrenser malen til d 

 

Flettekoder  

Sett inn ferdigdefinerte verdier som dato eller brukerinformasjon.  

Marker ønsket flettekode og dra over i notatteksten til høyre. Vær oppmerksom 

på at når du setter inn flettekoden legger denne seg sist i malen og kan ikke flyttes, 

du må derfor sette inn disse fortløpende når du lager malen. 

 

Tekst for valgt avsnitt 

Her setter du inn tekst og flettekoder. Verktøylinjen øverst i vinduet har diverse 

formateringsvalg i tillegg til angreknapp og klipp/lim.  

 

Søk etter diagnose og takster 

Søk etter navnet eller koden på diagnose eller taksten. Under søkebildet ser du 

hvilke som er tilknyttet notatet.  
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