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Bedre oversikt og arbeidsflyt i hovedbildet 

I hovedbildet finner du en ny meny med mulighet for enklere søk på personer og bedrifter, raskere 

hente ansatte knyttet til en bedrift, samt bedre oversikt over dagens journaler og dine bedrifter. 

Digipost - Innboks 
Kunder som har tatt i bruk Digipost, har nå mulighet til å også motta meldinger via Digipost.  

Pålogging med Helse-ID 
Helse-ID sørger for en sikker identifisering av bruker. I denne versjonen gir dette tilgang til 

Kjernejournal, og i kommende versjoner vil den også brukes til for eksempel Reseptformidleren 

(FM/SFM) og den nye modulen for Personsøk. 

Saks og prosjektnummer 
Under register søkeord er det åpnet en ny fane for saks og prosjektnummer. Denne fellesnevneren  

kan kobles opp til journaler slik at du skal kunne hente ut dette i rapportsammenheng etter hvert.  

Foreløpig ligger kun registreringsdelen inne.  

Forbedring av vaksinemodul  
En forenklet og mere oversiktlig modul for registrering og innsending av SYSVAK meldinger 

Forbedring av Laboratoriemodulen 
Blant annet bedre merking av status på prøvene slik som sett/signert/patologisk, hastegrad, samt 

flere filtermuligheter.  

Rekvisisjon Radiologi v. 1.6 
Med denne oppdateringen følger opp de nasjonale kravene til ny meldingsstandard for røntgen 

rekvisisjon. 

Flere roller samme bruker 
På bakgrunn av kravene til økt sikkerhet har vi innført et nytt element under brukeradministrasjon. 

Dette vil primært kun være aktuelt for våre større enheter, men nevnes for alle da dette har medført  

endringer i brukergrensesnittet.  
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Bedre oversikt og arbeidsflyt fra åpningsbildet 

 

• Ny menylinje er tilgjengelig på venstre side av hovedbildet 

• Menylinjen er som standard åpen, benytt pilen som vist på bildet til å lukke/åpne menyen 

• Ditt valg om å åpne eller lukke menyen, lagres til neste innlogging 

• Kantlinjen er justerbar slik at du selv kan bestemme hvor bredt feltet skal være 

• Faner du kan velge mellom (se beskrivelser på neste side): 

• Søk 

• Aktive journaler 

• Dagens journaler 

• Mine bedrifter 

• Søkeknappen du kjenner fra før beholdes 

 

 

 

Angående søkeparametere 

• Gir kun treff på Søkeord satt i Personalia 

• Vær oppmerksom på at du søker på enten fornavn eller etternavn ved navnesøk 
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Aktive journaler  

I dette eksempelet er det to aktive journaler «Line Danser» og «SAS». «Line Danser» er markert i fet 

for å vise at det er denne journalen som er åpen. 

Under «SAS» har du en oversikt over alle ansatte slik at du enkelt kan jobbe nedover listen.  

 

Dagens journaler 

Viser alle journaler du har registret en kontakt på dagens dato. 

 

Mine bedrifter 

Viser alle bedrifter der du er ansvarlig eller hovedansvarlig.  

For å åpne en bedrift med underavdelinger må du høyreklikke 

og velge åpne. Dersom bedriften ikke har noen 

underavdelinger, kan du dobbeltklikke for å åpne.  
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Digipost - innboks 

Brukere av Digipost får nå tilgang til Innboks og kan motta meldinger. Du finner innboksen ved å gå 

til Startmeny/Digipost innboks. 

Marker en melding i Digipost innboks til venstre, og markert melding vises i høyre vindu. 

 

I Digipost innboks har du mulighet til å journalføre meldinger som kommer fra pasienter, og 

eventuelt fjerne uønskede meldinger fra innboksen. Det er mulig å se slettede meldinger senere ved 

å sette hake på Vis slettede i innboks. 

 

 

 

 

Bruk verktøylinjen til å lagre, søke, slette eller 

journalføre meldinger.  

Du kan også oppdatere innboks eller filtere på 

slettede eller journalførte meldinger.



7

 

Søk etter meldinger fra en bedrift, ansatt eller pasient med forskjellige kriterier: 

 

 

 

 

Har dere ikke Digipost, men ønsker å ta dette i bruk kan dere ta kontakt med vår salgsavdeling.  

Telefon: 21 93 63 00 Tastevalg 4, eller E-post: salg.no@cgm.com 

 

https://cgm01-my.sharepoint.com/personal/thomas_torring_cgm_com/Documents/salg.no@cgm.com
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HelseID 

HelseID er en felles påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren. Den legger til rette for enklere 

pålogging for helsepersonell, og styrket informasjonssikkerhet ved digital samhandling i sektoren. 

Les mer om HelseID hos Norsk Helsenett.  

HelseID benyttes som autentiseringsløsning mot sentrale 

tjenester som for eksempel SFM og Kjernejournal. Du får 

full oversikt over alle tilgjengelige tjenester ved å logge inn i 

Selvbetjeningsportalen.  

 

Vær oppmerksom på at tilgang til portalen krever at 

virksomheten har delegert tilgang til brukeren i Altinn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiledning: delegering av tilgang til HelseID Selvbetjening  

Veiledning: selvbetjening for helsevirksomheter  
 

 

HelseID krever autentisering for både virksomheter og brukere 
 

Virksomheter henter ned en fil fra Selvbetjeningsportalen, som legges inn i CGM Vision sammen med 

et passord. Filen angir hvilke tjenester som er aktivert for enheten og kan benyttes av brukere som 

har rettigheter til å benytte tjenestene.   
 

Brukerne får tilgang til tjenestene, basert på tilgangsrettigheter i CGM Vision. Noen tjenester krever 

at du logger inn med HelseID, for eksempel Kjernejournal. Andre tjenester krever kun at 

virksomheten har tilgang til tjenesten.  
 

HelseID har ikke egen elektronisk ID, men tilbyr autentisering gjennom andre løsninger, som for 

eksempel BankID, Buypass eller ID-porten.   
 

OBS! vær oppmerksom på at selv om du er innlogget i CGM Vision kan sesjonen mot HelseID utløpe. 

Dersom sesjonen utløper må du logge inn i HelseID på nytt for å få tilgang til tjenester som 

Kjernejournal.   

 
 
 
 

https://www.nhn.no/samhandlingsplattform/helseid
https://helseid.atlassian.net/wiki/spaces/HELSEID/pages/9076754/Brukerveiledning+for+delegering+av+tilgang+til+HelseID+Selvbetjening
https://helseid.atlassian.net/wiki/spaces/HELSEID/pages/9043985/Brukerveiledning+for+HelseID+Selvbetjening
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Teknisk oppsett for HelseID 

HelseID er avhengig av Microsoft Windows Desktop Runtime - 6.0.8 (x86). Dette må være installert 

på maskinen der du skal benytte deg av HelseID i Vision. Last ned nødvendige filer ved å følge lenken 

under:  

Download .NET 6.0 Desktop Runtime (v6.0.8) - Windows x86 Installer (microsoft.com) 
 
 
 

Administrativt oppsett i CGM Vision 

Gå til Systeminnstillinger og fanen Tilleggsmoduler. På bunnen av siden finner du knappen Last opp 

konfigurasjon, her velger du filen du hentet fra Selvbetjeningsportalen og angir tilhørende passord.  

Dersom importen er vellykket, vil dere nå ha tilgang til de tjenestene dere har bestilt gjennom 

Selvbetjeningsportalen. 

 

https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/thank-you/runtime-desktop-6.0.8-windows-x86-installer
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Innlogging med Helse-ID 

Ved innlogging kan du nå velge om du vil 

logge inn med Helse-ID eller vanlig 

brukernavn og passord. 

Trykk på HelseID for å benytte sikker 

pålogging med BankID eller lignende. 

 

 

 

Ved pålogging med Helse-ID får du opp et dialogbilde hvor 

du kan logge på med ulike alternativer.  

OBS! Dette er hentet fra vårt testmiljø og vil ikke være 

samsvarende bildet med det en reel bruker vil se. 

 

 

 

 

 

 

Eksempel på pålogging med Buypass smartkort: 
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Saks og prosjektnummer 

Under administrasjon, register og søkeord, finner du nå saks og prosjektnummer.  

 
 

1 Du oppretter enkelt nye saks- og prosjektnummer i den nye Saks- / Prosjektnummer fanen.  

Slik som med søkeord du kjenner fra før kan du velge om de skal vises i journalen. Per nå fungerer 

bare valget Vises som del av kontaktinformasjon på prosjektnummer.   

 

2 Her kan du enkelt lage en rekke prosjektnummer med prefix og løpenummer. Prefix blir stående og 

løpenummeret går opp et hakk for hver gang du trykker Generer nytt saks-/prosjektnr.  

Begynner du på 0000 blir det første saksnavnet 0001. Tidsangivelse vil legge seg mellom Prefix og 

Løpenummer. Eksemplet på bildet har 028 på løpenummer, neste nr. blir da 029 når du trykker på 

«Generer nytt saks-/prosjektnr». 



12

 

Sak / prosjekt legges til ved Kontakttyperegistrering: 

 

Slik ser det ut i journal: 

 

Foreløpig er det lagt inn en rapport knyttet til den nye funksjonen, kalt Prosjektnummer knyttet til 

journal. Rapporten finner du under gruppen Journal / søkeord. 
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Forbedring av vaksinemodul  

Vaksinasjonsmodulen er oppdatert. Ikonet for søk i SYSVAK er endret, og du har nå 

mulighet til å se vaksiner i grupper.  

 

Feltet for samtykke er fjernet da alle vaksineregistreringer nå skal sendes til SYSVAK. 

 

 

Funksjonaliteten hvor vaksinekode 

legger seg inn i historikktabellen er 

endret, slik at det først oppdateres ved 

lagring.   

Du fyller nå ut registreringen og lagrer. 

Først da kommer registreringen inn i 

listen (vaksinehistorikk). 

 

 

 

 

 

Du har mulighet til å 

se vaksiner i grupper.  

Bruk markert knapp 

for å skru av, og på, 

denne funksjonen.
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Sende Rekvisisjon Radiologi v1.6 

Selv om de fleste av feltene går igjen i denne versjonen er meldingen helt ny basert på nytt kodeverk.  

Det vil si at det gamle kodeverket NORAKO er faset ut til fordel for det nye NCRP. 

Kan nevnes at du nå velger mottager først før du aktiverer rekvisisjon radiologi på lik linje med andre 

meldingstyper. 

Nytt er også egne sjekklister med avkrysning for MR kontraindikasjon / Nødvendige opplysninger. 

 

Endring / kansellering av melding 

 

Høyreklikk på ønsket melding i 

korrespondanseoversikten for å få 

tilgang til valgene Endringsmelding, 

Kansellering og Vis historikk. 

Valgene gir deg mulighet til å sende en 

endringsmelding, melding om 

kansellering eller få en oversikt over 

historikk på markert melding. 
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Forbedring av Lab. Modulen 

 

Bedre merking av patologisk svar i Laboratorie 

-Ny kolonne viser om svar er patologisk 

Mulighet for å signere alle eller kun normale prøvesvar 

-Signer alle eller kun prøvesvar som ikke er patologisk ved Signer til høyre i modulen 

Marker alle prøvesvar som sett eller kun normale 

-Marker alle eller kun prøvesvar som ikke er patologisk ved Merk som sett til høyre i modulen 

Flere filterfunksjoner i Oversikt bestillinger 

-Filtrer listen ved å vise Kun uten svar, eller Kun patologiske 

 

 

 

 

 

 

Nye filtre for å vise kun prøver 

uten svar eller kun patologiske

Signer alle prøvesvar eller kun normale 
Kolonne for Patologisk

Merk prøvesvar som sett 
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Systeminnstillinger for markering av Signert eller 
Sett av prøvesvar i løpende journal 

Du kan angi i Systeminnstillinger om du ønsker å vise ikonet for Signert 

eller Sett av i løpende journal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Kunne velge flere avdelinger samtidig fra Avd.  
 

Marker en eller flere oppføringer samtidig ved å 

holde CTRL nede mens du klikker på avdelingene. 

Du kan også bruke holde SHIFT inne for å for å 

markere alle oppføringer mellom øverste og 

nederste oppføring. Legg til eller fjern deretter. 

I tillegg er det gjørt en rekke feilrettinger / forbedringer i selve visningene av prøvene. 

 

 

Automatisk beskjed til annen bruker 
ved signering av prøvesvar 

Systeminnstilling for aktivering av funksjon finner du 

under System/modulinnstillinger. 

Når denne er aktivert, sendes en beskjed når du signerer 

på vegne av andre, til eier av svaret. Det blir ikke gitt 

beskjed når du signerer på vegne av seg selv.  

Nytt ikon med 

hengelås for signert  

Nytt ikon med øye 

for merket som sett  
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Hastegrad vises nå i lab. modul 

 

Støtte for flere roller på en bruker 

 

I brukeradministrasjonsbildet kan du 

nå knytte en person til flere roller / 

brukergrupper på samme avdeling.  

Feltet for brukergruppe er nå endret 

navn til Roller. 

 

 

 

Ved å klikke på de tre prikkene til høyre for listeboksen «Roller» får du mulighet til å velge flere roller 

per bruker per avdeling. 

 

Du kan lagre valgte roller som en mal med å trykke på disketten.  Malen kan tildeles andre brukere.   
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Lage nye roller  

 

Nye roller settes opp under valget 

Administrasjon/brukere/Vedlikehold 

brukergrupper  

Rollen må også få rettigheter i 

Administrasjon/brukere/rolletilgang 

 

 

Pålogging og bytte rolle 

Ved pålogging vises de avdelingene, og rollene, 

du har tilgang til. 

Neste gang du logger på vil siste valgte rolle 

/avdeling være valgt som standard. 

 

 

 

 

 

 

Når du er logget inn ser du enkelt hvilken 

rolle som er valgt, nederst i høyre hjørne 

i CGM Vision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved behov for endring kan du bytte rolle ved 

å gå til startmeny og velge Pålogget rolle. 

Her vises også aktiv rolle markert med hake.
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Generelle forbedringer og feilrettinger 

• Legge inn beskjed/ gullapp på flere bedriftsjournaler samtidig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ny søkemulighet i system innstillinger 

Ved å legge inn et søkeord i søkefeltet på toppen av fanen vil du få opp aktuell fane 

med markering av ordet det er søkt etter. 

• Rapport - Bedrifter antall ansatte er rettet 

• Kopiere spørreskjema gav feilrekkefølge på spørsmål er rettet 

• Skjema for nyansettelser oppdatert 

• Krav til endring i SYSVAK rapport er rettet 

• Får ikke åpnet journal fra påminnelser fra kategori elektroniske meldinger er rettet 

• Mulig å ekskludere telefonkontakter fra avtalebok 

• Endret tilbake slik at kun dialog forespørsel kan sendes uten fullt personnummer  
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• Utskrift av journal krever begrunnelse 

• Returnerer falsk applikasjonskvittering 

• Utskrift skal ikke lagres Korrespondanse når du avbryter prosessen. 

• Loggføring ved endring av telefonnummer i personalia 

• Rettet «Svar på forespørsel» 

• Loggføring av utskrift fra korrespondanse 

• Epikrise 1.2 er nå standard etter ønske fra NHN 

• Sykemelding krever fullt personnummer 

• Aktivering av deaktiverte Avtalekoder  

• Epikrise gikk ut i Error – Blir nå lest inn 

• Får sendt MR rekvisisjon 1.6 uten å ha fylt ut MR 

• Outlook synkronisering - memofelt valgfritt om det skal overføres 

 

 

Skjema oppdatering 

• Arbeidstilsynet Melding om arbeidsrelatert sykdom AT-0154b 2022 

• Arbeidstilsynet Melding om arbeidsrelatert skade155B del1 2022 

• FHI - PRØVE FOR LUFTVEISVIRUSOVERVÅKING – Fyrtårnprøve 

• ST. OLAVS HOSPITAL, Avdeling for klinisk farmakologi STO versjon 009 - 03.22 

• SUS Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin rev. 06.21 

• Sjøfartsdirektoratet - Helseerklæring for fritidsskippersertifikat (D5L/D5LA) 

• Skjema 10500 Nominativ MSIS-melding, Folkehelseinstituttet (FHI), 09.2020 

• Oslo universitetssykehus - Henvisning radiologi og nukleærmedisin 

• OUS Medisinsk biokjemi og farmakologi, Rikshospitalet og Radiumhospitalet IR 5027.01.19       

• OUS, Autoantistoffer og allergi, Ullevål. Bl.156 10.19 

• St. Olav, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin 05.19 

• St.Olavs Hospital, Rekvisisjon for MEDISINSK-BIOKJEMISKE ANALYSER, StO 4010412 -Rev:01.21 

• Statens Pensjonskasse Legeerklæring ved søknad om uførepensjon S030-BM   (BM står for bokmål) 

• Statens Pensjonskasse Legeerklæring ved søknad om uførepensjon S030-NN   (NN står for nynorsk) 

• Helseundersøkelse for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente oppdatert 2022 
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