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CGM Vision BHT versjon 5.0 SP1 
 

I tillegg til ny funksjonalitet, har vi rettet feil og forbedret funksjonalitet i eksisterende 

moduler. Se de viktigste endringene her: 

 Vaksinering og meldingsutveksling med SYSVAK 

 Rapport for oppfølging av vaksinering 

 Nytt symbol for Smitterisiko/ Smittebærer 

 Ny kobling for Audiometer SA202 

 Nye meldingsversjoner for sending og mottak 

o Henvisning 

o Epikrise 

o PLO melding 

 Bedre sortering av meldinger i Connect 

 Oppdatert skjemaregister  

 Generelle forbedringer i flere moduler 

o Audiometri/ Spirometri 

o Korrespondanse 

o Beskjed funksjon 

o Journal merket for senere behandling 

o Bedriftsinfo/ Aktiviteter 
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Vaksinering og meldingsutveksling med SYSVAK 

I forbindelse med krav om å melde inn Årsak til SYSVAK ved COVID-19 vaksinering kan du nå velge 

dette ved registrering av vaksine.  

 

Følgende valg er tilgjengelig som Årsak:  

 Helsepersonell 

 Risikogruppe 

 Ukjent årsak 

 Annen årsak 
 

Vi minner også om at nye vaksiner kan hentes 

via Administrasjon/Registre/Vaksiner.  

Dette gjøres ved å sende en melding til SYSVAK 

etter at dere har haket av for Preparat og 

Vaksiner før dere trykker på send. 

Oppdateringen kan ta noe tid. 

 

 

Vaksiner med flere doser 

I registeret kan man angi når neste dose av en vaksine kan settes i dager, uker eller måneder. 

Feltene ikke før og innen ved 

vaksinering blir nå fylt ut 

automatisk om intervallene er 

definert i vaksineregisteret. 

Man kan da hente ut oversikt 

over hvem som skal ha en 

oppfølgingsvaksine for et gitt tidsrom i rapporten Vaksinasjon i rapportmodulen. 

 

I tillegg kan man benytte 

aktivitetsplanleggeren/ 

innkallingsliste, eller sette 

oppgaven direkte inn i timebok 

 

NYHETER OG ENDRINGER 
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Smitterisiko 

Nytt symbol for Smitterisiko/Smittebærer. Symbolet aktiveres ved å åpne valget aktiv journal. 

Symbolet vises da til høyre for navnefeltet. 

 

Følgende valg er tilgjengelig ved registrering av smitterisiko; 

Smitte Navn/diagnose smittestoff. Eks; 

«COVID-19 mutert virus – engelsk 

variant» 

 

Alvorlighetsgrad (Lav, Middels, Høy) 

 

Type (Kontaktsmitte, Dråpesmitte, 

Luftbåren smitte, Blodsmitte) 

 

Status (Antatt smitterisiko, Bekreftet 

smitterisiko) 

 

Fra til dato (Periode for aktiv 

smittebærer)  

 

Aktiv/inaktiv  (felt for avkrysning) 

 

Kommentarfelt  Eks; «Er i karantene», 

«Er i arbeid», «Permittert»  

 

 

Klikk på snarveien til Historikk øverst i høyre hjørne for å se om det finnes på oppføringen. 
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Under Brukerinnstillinger, 

Løpende journal kan du velge 

om Smitterisikoer skal vises i 

løpende journal. Denne er ikke 

aktivert ved oppdatering. 

 

 

 

 

 

 

Merking av journal for senere behandling  

Det er lagt til ny funksjon for å sende 

internbeskjed til mottager og samtidig be om 

lesebekreftelse. 

 

I listen over Journaler merket for senere 

behandling under Startmeny er det nå mulig 

å sortere på de som man selv har opprettet: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Beskjed funksjon  

En beskjed som ikke er behandlet kan nå markeres som ulest. Høyreklikk på meldingen og Marker 

som ulest. Meldingen vil fortsatt vises i Meldinger under mappen Uleste meldinger med rød skrift. 
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Mine Oppgaver – flere muligheter for oppsett 

Ved å velge Tilpass Mine oppgaver 

øverst til høyre i bildet kan man 

nulle ut bredde og dermed fjerne  

elementer fra visningsbildet. Ved å 

øke bredden kan man få frem 

større visningsfelt på andre 

elementer. 

 

 

  

 

Korrespondanse 

Vi har lagt en ny snarvei til utklippstavlen (F4) på menylinjen i 

tekstbehandler. 

 

 

Signatur funksjon 

Det er nå mulig å legge inn makro for egen signatur i korrespondansemaler.  

Gå til Brukerinnstillinger/korrespondanse 

og kopier inn signaturen fra et skannet 

dokument. Klikk på de tre prikkene til 

høyre for signaturfeltet for å kopiere inn 

signaturen. 

 

Makroen finner dere ved å 

trykke F4 og velge: 

Kategori: Bruker 

Informasjon: Signatur 
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Nye makroer 

Nye lab. makroer med referanseverdier 

Siste døgns….; notater, korrespondanser, diagnoser, lab. prøver, sykemeldinger og resepter. 

 

 

Enklere oppsett av filterfunksjon i oversiktsbildet 

Det er lagt inn et nytt valg for Velg filtre.  

 

i Velg filter kan du legge til 

å velge de kategoriene du 

ønsker skal vises i listen. 

 

 

 

 

 

 

Spørreskjema  

Heading på tekstbokser legges over – 
ikke på venstre side som før 

 

 

 

 

 

Knytte pasientkontakter til ansettelsesforhold  

Dersom man har en aktiv kontakt idet man registrerer 

en ny ansettelse, får du nå spørsmål om du vil endre 

arbeidsgiver på kontakten til den nyregistrerte. 

Hvis det i tillegg finnes spørreundersøkelser på den 

aktive kontakten, får du mulighet om å endre  

arbeidsgiver på disse også. 

Dersom du endrer arbeidsgiver på en kontakt i ettertid (via kontaktregistreringsbildet), og det finnes 

spørreundersøkelser på denne, kan man også endre arbeidsgiver på disse. 



 •  

 

Eksponering 

Mulighet for å ha flere eksponeringer åpne av 

samme type. 

F.eks. Fysiske faktorer 1.3, men da med ulik 

beskrivelser i kommentarfeltet.  

 

Samtidig er det lagt til et nytt valg under 

Systeminnstilling/Modulinnstillinger som gir 

denne tilgangen. Dette har ikke vært tillatt tidligere. 

 

 

Aktivitetsplanlegging 

I filter for Yrkesgruppe kan man 

filtrere ut på gitt yrkesgruppe 

forutsatt at dette feltet er benyttet 

ved opprettelse av aktiviteten. 

Dette gjøres ved å klikke på den 

nye snarveien til høyre for feltet 

etter at man har valgt aktuell 

yrkesgruppe. Ellers viser listen i 

tillegg alle aktiviteter som mangler 

en slik kobling. 

 

 

Bedriftsinformasjon   

Fanen Aktiviteter under 

Bedriftsinformasjon har fått flere 

muligheter til å filtrere: Tidsintervall for 

visning med mulighet for å velge, Status og 

valg for Kun private. Ved å klikke på rediger 

kommer det vanlige registreringsbilde opp.  

 

 

Bedre utnyttelse av skjerm 

Vi har startet arbeidet med å utvide en del skjermbilder for å dekke hele skjermen, og gi en bedre 

oversikt når du arbeider. Dette er et pågående arbeid og det vil komme flere tilsvarende forbedringer 

i kommende versjoner. 
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Koblinger mot medisinskteknisk utstyr 

Ny kobling mot Audiometer SA202 

Ta kontakt med vår support for mer informasjon. 
 

Lukke kobling etter overføring 

Gå til Systeminnstillinger/Tilleggsmoduler for å angi at du skal lukke dialogen etter overføring, for hver 

av de 4 koblingene, AudioConsole, SA202, Spirare og WelchAllyn. Velg først aktuell kobling og klikke på 

tannhjulet til høyre for nedtrekkslisten. Her kan du velge Lukk dialogvindu etter overføring.  

Dette kan også utføres direkte i journal ved å klikke på symbolet for Audiometri/ Spirometri samtidig 

som man holder Shift (knappen) nede.  

 

AudioConsole 

Ved innlesning av svar fra AudioConsole skal det automatisk vises i både løpende journal og 

audiometrimodulen når disse to allerede er oppe.  

Audiometrihistorikken skal sortere omvendt kronologisk. Ordlyden i de ulike koblingene skal nå være 

mer samstemte. 

Spirare 

 Dersom det finnes Høyde og/eller Vekt registrert i lab. svar så skal disse overføres til Spirare. 

 Dersom vekt og / eller høyde ikke er registrert i labsvar, så er det siste registrerte verdi i modulen 

som vil bli benyttet. 

 Dersom man oppdaterer spirometri, så skal man ikke få spørsmål om å endre beregningsmodell. 

 Spirometrihistorikken skal sortere omvendt kronologisk. 
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Elektroniske meldinger  
Denne versjonen inneholder de nye meldingsversjonene: 

 Henvisning Ny tilstand 

 Epikrise 1.2 

 PLO 1.6 
 

I perioden frem til 01.07 skal disse meldingsversjonene testes ut hos utvalgte kunder. Ta kontakt med 

oss i CGM dersom dere er kandidater for utprøving av 

disse. Etter 01.07 skal alle benytte de nye 

meldingsstandardene. I overgangsperioden er det viktig 

at dere sørger for å benytte riktig versjon når dere sender 

nye meldinger. 

 

Når pasienten er registrert med fastlege følger dette med 

i meldingen. 

For Henvisning finner dere både nåværende versjon og 

den nye meldingen Henvisning ny tilstand i oversikten. 

 

 

For Epikrise og PLO-meldinger kan du 

velge Meldingsversjon ved utfylling 

av meldingen. 

 

 

Du kan angi standard versjon av epikrisen i ved opprettelse, i Innstillinger for elektroniske 

meldinger. Dette kan overstyres ved utfylling av Epikrise for den enkelte mottaker. 
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Sending og Mottak av Henvisning Ny tilstand 

 

Den nye meldingsstandarden inneholder flere nye valg, i tillegg til de som var der fra før. 

Velg mellom følgende dokument typer:  

 Utredning/ Behandling 

 Råd til Henviser 

 Øvrige henvisninger 

Hastegrad har valgene: Ø.hjelp, Haster og Pakkeforløp. 

 
Du kan også Legge til et eller flere vedlegg (pdf/jpg filer).  
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Dokumenter om samtykke er innhentet. 

 

 

 

 

 

Tilleggsinformasjon om pasienten.  

 

 

 

 

Registrering av nærmeste pårørende. 

 

 

 

 

Sending og mottak av Epikrise 1.2 

Melding er klar for å benyttes. Meldingen inneholder samme felter som før.  

I utgangspunktet skal alle kunne motta versjon 1.2 fra 1. april, men i en overgangsfase bør dere 
sjekke at mottager er i stand til å motta før dere begynner å sende på nytt format. 
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Sending og mottak av PLO 1.6 

Sørg for at mottager er 

klar til å ta imot my 

meldingsversjon før dere 

aktiverer versjon 1.6.  

 
 

Feltene kan enten fylles ut 
direkte eller kan hentes 
inn via egen import 
funksjon eller den  
generelle F4 funksjonen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny funksjon for sortering av meldinger 

Ved å klikke på det nye symbolet for sortering vises meldingene gruppert på type slik at det skal være 

lettere å få oversikt i de ulike mappene. 
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Flere funksjoner i Dips Interactor  

Det er lagt til funksjonalitet for vår integrerte 

løsning for å kunne sende med diagnoser og 

kliniske opplysninger. 

 

 

 

 

Man kan da hente inn 

dagens diagnoser og 

dagens notat eller legge til 

nye diagnoser eller 

notater. 

 

 

 

 

 

Oppdatering av skjema 

• Oslo universitetssykehus - Henvisning radiologi og nukleærmedisin 

• FHI Egenerklæring ved koronavaksinering 

• Helse Bergen Haukeland universitetessykehus CYTOLOGI 10-2018 FF 

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

• Helse Bergen HF, Mikrobiologisk avdeling (MIA) Bodoni 2021028 - 04.20 

• NAV 13-06.05 Petroleumstilsynet,02.2015 PDF 

• Helse Bergen HF, Laboratorieklinikken, medisinsk biokjemi og farmakologi, Skj. 2021029 - versjon 20 - 

11.2019 

• St.Olavs Hospital, Rekvisisjon for MEDISINSK-BIOKJEMISKE ANALYSER, StO 808 282 -Rev:12.16 

• St. Olav, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin 01.17 

• HelseMøre og Romsdal, seksjon Ålesund HISTOLOGI 

• Helse Møre og Romsdal, seksjon Ålesund CYTOLOGI 
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