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Takk for at du tar deg tid til å lese versjonsnytt. Her kan du få en oversikt over ny funksjonalitet i 
programmet, og informasjon om hvilke feil vi har rettet siden forrige utgave av CGM Journal. 

Aller først vil vi minne deg om at Norsk Helsenett oppdaterer teknologien som styrer 
kommunikasjonen mellom Helsenorge og EPJ 10.01.2023, og dette krever endringer i EPJ. Denne 
versjonen inneholder disse nødvendige endringene. Dersom CGM Journal ikke oppdateres innen 
denne datoen, risikerer du at kommunikasjonen med Helsenorge stanser opp etter 10.01.2023. 
Bruker du vår hostingløsning oppgraderer vi innen fristen – drifter du selv er det derfor ekstra 
viktig å få oppgradert til versjon 136. 

I denne versjonen lanserer vi første del av EPJ-løftets prosjekt for oppgavekontoroll, kalt Personlig 
referanseverdier. Leger har nå mulighet til å definere pasientspesifikke referanseverdier på 
labprøver der det er hensiktsmessig, f.eks. dersom pasienten starter en medikamentell behandling 
som påvirker hva som er normalverdiene. I stedet for at du skriver dette i Gul lapp eller liknende 
kan programmet nå gi deg påminnelser når du mottar prøvesvar fra laben. Les mer på side 6! Del 
to av oppgavekontroll vil piloteres hos utvalgte kunder i neste versjon, da vi skal teste ut en ny 
modul for innbokskontroll. Modulen skal gjøre det enklere og mer effektivt å følge opp inngående 
korrespondanse for pasientene, og å samarbeide effektivt om pasientene på klinikken. Følg med i 
neste versjon! 

Vi er også glade for å ferdigstille prosjektet DigiUngdom, som er siste fase av prosjektet 
DigiHelsestasjon. DigiUngdom gjør det enklere for ungdom å ta kontakt med HFU og 
skolehelsetjenesten ved at de kan be om time selv via helsenorge-appen. Prosjektet skal først 
piloteres av Oslo kommune før det blir tilgjengelig for alle våre helsestasjonskunder som har tatt i 
bruk DigiHelsestasjon. Les mer på KS sine nettsider dersom du interesserer deg for DigiUngdom. 

Gjennom den kommende vinteren skal vi jobbe med å integrere CGM Journal med sentral 
forskrivingsmodul (SFM), og vi planlegger å starte piloteringen våren 2023. SFM legger til rette for 
at informasjon om legemidler kan deles mellom ulike journalsystemer gjennom pasientens 
legemiddelliste (PLL), og vil gi et kvalitetsløft for hele helsetjenesten vår. Multidose vil også 
komme automatisk gjennom SFM. Direktoratet for e-helse skriver mer som SFM på sine nettsider.  

Ellers er det også flere mindre endringer i denne versjonen, slik som muligheten for å vise unikt 
identifikasjonsnummer for pasient/person (for bruk mot avvikssystem), bedre sortering av 
avtaletyper og nytt navn på Den Gode Henvisning. Les om alle endringene på de neste sidene. 

Har du tilbakemeldinger på versjonsnytt, send oss gjerne en e-post på produktinfo.no@cgm.com 

 

  

Brukerveiledninger og annen dokumentasjon finner du på våre nettsider.  

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/digihelsestasjon/digihelsestasjon-for-ungdom/
https://www.ehelse.no/prosjekt/sentral-forskrivningsmodul
mailto:produktinfo.no@cgm.com
https://www.cgm.com/no/kundeportal/brukerveiledninger/brukerveiledninger.no.jsp
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Dersom en sak er tilgjengelig for en bestemt brukergruppe, merkes 

denne med bokser for enten Allmenn, Helse, Legevakt eller Spesialist. 

Dersom saken ikke er merket, er den tilgjengelig for alle brukergrupper. 
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Ungdom fra og med 13 år kan nå kontakte Helsesykepleier ved å logge inn 

med Feide i Helsenorge-appen. Her kan de bestille timer digitalt hos sin 

skolehelsetjeneste på en sikker måte, via sin mobiltelefon.   

Les mer om Digi Ung her 

Løsningen er til pilotering hos Oslo kommune. Under er noen av endringene i denne versjonen, som også 

blir tilgjengelig for alle brukere når løsningen lanseres. 

 

Ved søk etter pasient eller i journalbildet kan du se digital status, denne viser om innbygger er aktiv på 

Helsenorge, Besøklegen eller Digi Ungdom (Digi Ungdom vil 

kun vises for helsestasjonsbrukere).  

Denne utvides nå til å vise om innbygger er digitalt aktiv via 

foreldre eller verge på Helsenorge.  

 

Status Via andre vises under Helsenorge, og hjelpetekst 

«Personen er aktiv på helsenorge via andre» blir synlig 

dersom du holder musen over.  

 

 

 

 

Rapporten Helsenorgemeldinger viser nå timer 

bestilt via ungdomsløsning. Rapporten viser totalt 

antall forespørsler og oppmøte, samt fordelt på 

gutter og jenter.  

Rapporten kan også filtreres på Meldingstype: 

Timeønske ungdom. 

 

Digi Ungdom Pilotering 

https://www.digiung.no/digi-helsestasjon
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Det er mulig å tildele en ungdomstime som telefon, slik at det vises i appen at helsesykepleier vil ta 

kontakt på telefon. Dersom avtalen endres til, eller fra, telefonavtale vil det sendes et varsel til ungdom. 

Dersom ungdom ber om telefonavtale, vil telefonnummeret som sendes med meldingen bli synlig i 

kommentarfeltet ved registering av avtale. Bruker må aktivt huke på valget for Telefonavtale før de 

fullfører registrering. 

Husk at telefonnummer som er oppført i Personalia kan tilhøre ungdommens foresatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Valg for Telefonavtale

 Nummer oppgitt av ungdom
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Sett opp pasientens personlige referanseverdier, med ny snarvei i relevante moduler.  

Dette gjør det enklere å følge opp pasienter som går på spesielle medikamenter eller 

har bestemt diagnoser som påvirker normalområdet for labprøver. Få rask tilgang til å sjekke, 

legge til eller redigere referanseområder, uten å avbryte det du jobber med.  

 

Når du åpner Signer prøvesvar vil kolonnen Ref. område være markert gult, dersom det er satt 

opp personlig referanseområde på pasienten. 

 

 

Personlig referanseområde 

Analysens standard referanseområde

Rediger eller Slett 

registrerte 

referanseområder

Søk etter analyse 

Legg til kommentar

Oppgi personlig referanseområde

Eventuelt tidsrom
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Stillingen lege har tilhørende rettighet til å legge til eller endre personlige 

referanseverdier, andre stillinger trenger å få tildelt rettigheter av administrator. 

• Diagnose 

• Labark 

• Laboratorium 

• Legemidler 

• Livsstil 

• Rekvirer prøver 

• Signer svar  

Velg visningsmodus Oversikt i journalen og se referanseområdene i Overvåkning 

 

 

 

 

 

 

 

Varslinger viser antall usignerte labsvar 

under Laboratoriesvar. Dersom noen av 

disse er patologiske, vil det dukke opp i 

parentes bak antallet labsvar til signering.  

 

 

 

 

 

 

  

! 
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Helsenorge: avvis melding fra innboks uten å opprette journal 

Du kan nå Avvise en digital dialogmelding fra Innboks eller Innboks - resepsjon uten å måtte 

opprette en journal. Tidligere måtte det opprettes journal, selv om pasienten ikke skulle 

behandles hos denne mottakeren. 

Alternativer ved Avvis melding, og standardtekster tilbake til innbygger på Helsenorge: 

 

 

 

NHN Adresseregister som standard fane ved valg av mottaker 

I Administrasjon har vi lagt til et valg hvor du kan angi NHN Adresseregister som standard fane ved 

valg av mottaker når du åpner Søk i adresseboka. 

• Logg inn som Administrator  

• Finn eller søk etter Adressebok, og 

Generelle innstillinger 

• Under Standardfane kan du nå velge 

NHN Adresseregister  

 

 

 

 

 

 

BRUKERØNSKER & NYHETER 
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Journalsøk: kombinert diagnose, analyse og legemidler 

Søk etter pasienter som bruker bestemte typer medikamenter, kombinert med analyseverdier og 

diagnoser. Du finner det nye journalsøket ved å åpne Hent pasient, gå til fanen Journalsøk og 

åpne Predefinerte journalsøk. Her finner du Diagnoser, analyser og legemidler. 

Huk av for en eller flere valg under søkeparametere: 

• Inkluder søkeparametere for diagnose 

• Inkluder søkeparametere for analyse 

• Inkluder søkeparametere for legemidler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Søk på analyse

Huk av for å inkludere diagnose, 

analyse og/eller legemidler

Søk på legemidler

Søk på diagnoser
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Den gode henvisning endrer navn til Henvisning 

Elektronisk henvisning har blitt kalt Den gode henvisning 

for å skille den fra henvisning på papir.  

Elektronisk henvisning er nå standard og endrer derfor 

navn til Henvisning, henvisning på papir endrer navn til 

Papirhenvisning.  

Du oppretter ny henvisning fra Korrespondanse. 

 

 

 

 

Timebok: ny avtale viser nå avtaletyper alfabetisk 

Ved opprettelse av ny avtale, kan man fra nedtrekksmenyen Avtaletype nå velge fra en 

alfabetisk sortert liste.  

Bruk tastene for å hoppe direkte til ønsket avtaletype, for eksempel «e» for «Eportal» 

• Dersom det kun er en avtaletype som starter på samme bokstav, velges den automatisk 

• Dersom det er flere avtaletyper med samme forbokstav, hopper den til avtaletypen øverst i listen 
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Arkivering av CGM Journals logg i databasen 

Utvalgte brukere med egen rettighet har hatt mulighet til å slette CGM Journal-logg som er eldre enn 5 
år. Dette er nå endret til at loggen heller arkiveres i basen. Det vil dermed ikke søkes i delen som er 
arkivert (som før), men dataene er ikke fjernet fra EPJ.  

 

 

 

Helsenorge: krav om oppdatering innen 01.01.2023 

Norsk Helsenett oppdaterer teknologien som styrer kommunikasjonen mellom helsenorge og EPJ 
10.01.2023, og dette krever endringer i EPJ. Denne versjonen inneholder disse nødvendige 
endringene. Dersom CGM Journal ikke oppdateres innen denne datoen, risikerer man at 
kommunikasjonen med helsenorge stanser opp etter 10.01.2023. Våre helsenorge-kunder har 
allerede mottatt et e-postvarsel i høst ang. dette. 

 

 

 

Administrasjon: oppdatert yrkesoversikt for brukere  

Oversikten over yrker du kan angi på stillingsnivå er nå oppdatert i henhold til Volven kodeverk 9060, så 
det er nå mulig å registrere brukere med yrke helsefagarbeider, bioingeniør, klinisk ernæringsfysiolog og 
vernepleier. 

 

 

Oversikt: Overvåkning endrer navn til IPLOS tjenestetyper 

Det er gjort en endring i visningsmodus Oversikt i journal. Modulen Strukturert pasientinformasjon 

har endret navn til IPLOS Tjenestetyper. 

 

 

https://volven.no/produkt.asp?id=487155&catID=3&subID=8
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Søk etter anonymt identifikasjonsnummer 

Du kan nå søke opp personer på anonymt identifikasjonsnummer, som kun benyttes i fagsystemet.  

• Identifikasjonsnummeret kan du hente fra feltet PasientId i Personalia 

• Søk etter PasientId ved å åpne Hent pasient  

o Start søket med «pasid:<pasientens pasid>», for eksempel «pasid:1641» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPS Interactor: ny hurtigtast 

Bruk hurtigtast Control + Shift + F3 for å åpne DIPS Interactor. 
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• Digitalt aktiv: Innbygger skal nå få korrekt digitalt aktiv-status fra helsenorge.  

• Stabilisering av integrasjon: Helsenorge er gjort mere robust, og loggrammverket som benyttes er 
oppdatert. 

• Pasientvarsling i ePortal: Ikke lenger feilmelding dersom en avtale ble lagt i flyttebuss på pasient 
som har blitt digitalt aktiv etter at en avtale med SMS-varsling var opprettet. Pasient får nå 
kansellering på SMS/e-post (sistnevnte dersom besøklegen benyttes), og deretter varsling om ny 
time når avtalen settes inn igjen fra flyttebuss. 

• Alle helsenorgemeldinger vises i Meldingsovervåkning: Noen av meldingstypene som 
kommuniseres med Helsenorge er systemmeldinger, eksempelvis timebekreftelse. Disse 
meldingene var ikke inkludert i meldingsovervåkning, og det var derfor ikke mulig å resende dem 
dersom det oppsto en feil ved sending. De vil nå kunne resendes herfra. 

• Pasientskjema: Skjemaer fylt ut av pasient på helsenorge kommer nå inn i CGM Journal 

• Besøklegen: Skrivefeil i beskjed til pasient ved kontopprettelse er rettet. 

 

• Frikort: Hver natt sendes det frikortforespørsel på pasienter i dagens timebok. Oppgaven som 
sender disse meldingene, sender nå kun en melding per avsender istedenfor å duplisere meldingen 
per pasient.   

• Forenklet finansrapport: Enhetsfilter fungerer nå i disse rapportene dersom du sender inn 
regningskort fra stillinger i ulike avdelinger i samme HELFO-oppgjør.  

• Redigering av regningskort: Dersom et regningskort er åpent så skal det ikke være mulig å gjøre 
endringer av andre brukere samtidig. Denne sperren kunne også bli aktiv i noen spesielle 
brukerflyter hvor det burde være mulig å redigere regningskortet. Dette er nå rettet.  

 

• Innlesing av fastlegeliste: Fastlege ble oppdatert også på pasienter som var markert med avgang i 
pasientlisten. Dette er nå rettet.  

• Fastlegeknappen: Når du åpner en journal vil systemet automatisk oppdatere hvem som er 
pasientens fastlege.  

 

• Helseundersøkelse, tidligere registreringer: Tidligere registrering ble ikke synlig for 
helsesykepleier. Det er nå introdusert en ny databaserettighet kalt Matrise: Lesetilgang 
Helseundersøkelse SVA som kan brukes for å gi tilgang til tidligere helseundersøkelse SVA.  

• Helseundersøkelse, tema: utfylte tema forsvant ved bytte mellom faner, eller ved navigering til 
journal-notat. Dette er nå rettet slik at du kan bytte mellom faner uten at registreringen blir 
nullstilt.  

FEILRETTING 
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• Avslutning av sak hos fysio- og ergoterapi: Gir ikke lenger feilmelding. Dersom det er registrert 
henvisningsgrunn på en fysio- og ergoterapisak hvor henvisningsgrunnen i etterkant har blitt slettet 
fra Administrasjon, så vil du få en feil med avslutning av sak. Disse sakene er nå mulig å slette, samt 
at det ikke er mulig å slette henvisningsgrunner som er i bruk.  

 

• Registrering av pasient i legevakstslogg: Årsberegningen i fødselsdatofeltet i legevakt funker nå på 
samme måte som i personalia.  

 

• Prosedyrekoder i NPR mal: Alle kodeverk som er tilgjengelig i notat er nå også tilgjengelig i 
notatmal.  

 

• Brukerinnstillinger og delegering: Dersom man benytter brukerinnstillinger og senere gjorde 
endringer på stillingen som brukte disse ble personlige endringer i oppsett (moduler, sorteringer 
osv.) overskrevet. Dette er nå rettet.  

• FinnKode: Det er igjen mulig å søke etter diagnoser i FinnKode fra Diagnosemodulen 

• Adressebok: Nattlig jobb som synkroniserer kontakter mot NHN Adresseregister er gjort mer 
robust, og eliminerer nå flere duplikater.  

• Legemidler: Fjernet minnelekasjoner i modulen, som gjorde at CGM Journal sluttet å fungere ved 
ny forskriving. 
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Synchronizing Healthcare 
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