




Kjære brukere av CGM Journal,
Jeg håper alle har hatt en fin sommer, og fått samlet krefter til høstens aktiviteter.
Dette er særlig viktig for helsepersonell som fortsatt arbeider hardt for å holde
utfordringene med pandemien under kontroll. Forhåpentligvis ser vi lyset i enden av
tunnelen nå, og vi håper at hverdagen vil normaliseres i løpet av høsten.
Vi jobber kontinuerlig med tiltak for å forbedre brukerstøtten vi
tilbyr. Derfor har vi blant annet utvidet vår åpningstid. Support
er nå tilgjengelig en time tidligere, fra 07.00 til 16.00. Dette er et
tiltak vi håper du kan få glede av for å få unna eventuelle
supporthenvendelser før arbeidsdagen setter i gang for fullt.
Vi har også ansatt og trent flere nye medarbeidere på support
gjennom sommeren, og utvider enda mer fra 1. oktober. Dette
vil bidra til raskere responstid på dine saker.
CGM Journal 133 lanseres i løpet av høsten og inneholder flere
tekniske forbedringer, i tillegg til endringer basert på ønsker fra
brukerne. Vi jobber for at du som bruker opplever at systemet
forenkler din arbeidsflyt, med effektive løsninger tilpasset ditt bruk.
DigiHelsestasjon og e-resept for helsestasjon lanseres hos flere kunder i forbindelse
med versjon 133 og dette vil gi langt flere innbyggere muligheten til å kommunisere
med helsetjenestene via Helsenorge.no. Vi er glade for å være med på utviklingen.
Dersom du har noen idéer til hvordan vi kan forbedre oss, setter jeg stor
pris på innspill. Ta kontakt med meg direkte på henrik.aase@cgm.com
om det er noe du vil diskutere.

Vi vet at mange av dere gjerne tar unna administrativt i en stille morgentime før
pasienter kommer. Vi har valgt å åpne telefonlinjen en time tidligere på support,
og har nå åpent mellom klokken 07.00 og 16.00.
Målet er at tidligere åpningstid bidrar til å rydde problemer av veien raskere og at
det letter arbeidshverdagen for våre kunder. Vi står parate til å bistå med alle
slags spørsmål – stort og smått.
Under ser dere noen av våre support-medarbeidere som alltid er like blide!

Forenklet arbeidsflyt og brukeropplevelse
Vi har fortsatt arbeidet med å forenkle arbeidsflyten i programmet, og
forbedre brukeropplevelsen. I tillegg til synlige forbedringer i
grensesnittet, utføres mye av endringene «under panseret» og gjør
systemet raskere og mindre utsatt for feil.
Det er også mange brukerønsker i denne versjonen, blant annet:






Ny modul for melding av bivirkning (melde.no)
Ukjent vaksinetype fra SYSVAK legges automatisk inn i register
Rapporter: bedre navngivning og beskrivelser av funksjon
Timebok: snarvei til eBrev ved å høyreklikke på avtale
Timebok: legg til pasient ved å høyreklikke på mottatt
korrespondanse
 Knapp for manuell frikortspørring til Helfo fra journalen
 Legevakt: bedre håndtering av epikriseutsending til fastlege
 NPR: marker hoveddiagnose og prosedyre i notatbildet

Digi Helsestasjon og e-resept
Vi startet innføring av e-resept tidligere i år hos utvalgte helsestasjoner,
dette fortsetter etter hvert som løsningen modnes. DigiHelsestasjon gir
innbyggere muligheten til å kommunisere digitalt og sikkert via
Helsenorge.no. Løsningen brukes allerede i Oslo, og vi starter nå
innføring hos andre kommuner.
Les mer om DigiHelsestasjon





CGM Journal inneholder funksjonalitet som gir bedre støtte for helsepersonell som arbeider med
manuell legemiddeladministrasjon i fengsel. For å få tilgang til disse funksjonene kreves det ekstra
rettigheter, ta kontakt med lokal administrator for å få tilgang.

Signering av legemidler
Sykepleiere kan signere inn legemidler i Registrering i LiB, og seponere registreringer på samme
måte som leger. Dette gjelder kun mot lokal LiB, det er ikke tillatt å sende det inn i e-reseptkjeden.
Det betyr at legen fremdeles må oppdatere LiB før utskrivelse.


Krever rettigheten: «Forskrivning: Kan forskrive».

Rapport og journalsøk for registreringer
Få en oversikt over alle registreringer kollega
har gjort i en bestemt tidsperiode, for å
dobbeltsjekke at det er gitt korrekte legemidler.
Kan hentes ut på en bestemt enhet, og viser
hvilke legemidler som er registrert eller
seponert på de forskjellige pasientene i
perioden.
Hent rapporten «Legemidler registrert eller seponert av andre enn lege» i modulen Rapporter,
eller utfør journalsøket med samme navn fra Hent pasient.


Krever rettigheten: «Kan søke opp pasienter som har fått legemidler registrert eller seponert».

Rapport over LiB for alle pasienter på en avdeling
Få en oversikt over legemidler i bruk hos alle pasienter på en avdeling gjennom rapporten «LiButskrift for alle pasienter på en gitt avdeling». Kan brukes som grunnlag for medikamentutdeling.


Krever rettigheten: «Kan åpne rapport for legemidler i bruk for alle pasienter på gitt avdeling».

