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Kjære brukere av CGM Journal,
Vi har hatt noen utfordrende måneder, etter at CGM ble utsatt for et dataangrep på
våre interne systemer. Dette rammet hele CGM konsernet. Sikkerhetsmekanismer
oppdaget angrepet i rimelig tid, og tiltak ble iverksatt for å begrense ytterligere
spredning. Skaden var heldigvis minimal.
Alle kundesystemer og data, ligger utenfor CGM sitt sentrale nettverk og ble ikke
påvirket av angrepet. Heldigvis kunne brukerne jobbe videre, og det var få av våre
tjenester som måtte midlertidig stanses mens vi vurderte videre risiko.
Etter angrepet har vi benyttet anledningen til å gjennomgå alle våre systemer og
prosesser, og har nå innført sikkerhetsmekanismer av høyeste kvalitet for å sikre at
ikke vi skal kunne bli rammet på samme måte igjen.
I Norge gjorde angrepet at sentrale systemer som sentralbord, nettsider, utvikling
og andre tjenester var nede i en periode. Dette førte blant annet dessverre til
forsinkelser på leveranser, nye versjoner og at man i perioder ikke nådde
kundestøtte. Vi ber om forståelse for situasjonen, og beklager utfordringene og
merarbeidet dette har skapt for våre brukere.
Vi er nå tilbake i tilnærmet normal drift, og jobber med fullt fokus for å ta igjen tapt
tid. Etter koronarestriksjonene ble lettet, er de fleste ansatte også fysisk tilbake på
kontoret. Det er godt å samles igjen og kommunisere direkte, fremfor bruk av
videoløsninger. Våren er dessuten i anmarsj, og med fornyet energi gleder vi oss til å
igjen levere våre tjenester med full styrke.
CGM Journal SR5 er nå tilgjengelig via CGM Upgrader, vær obs på at du må oppdatere
sertifikater til Kjernejournal for fortsatt tilgang. CGM Journal 134 kommer i løpet av
våren og har nyheter som Helse-ID, Fastlegeknappen og KPR for CGM Helsestasjon.
Vi har også jobbet videre med stabilisering og forbedret grensesnitt.
Les om Kommunalt Pasient og Brukerregister i nyhetsbrevet, og i vår artikkel på nett.
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.
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Se vår FAQ på nett med de mest
stilte spørsmålene til support!
Se også vår veiledning på nett for
å forhåndsbestille oppdatering.

Hvorfor bytte sertifikat?
Virksomhetssertifikat for Kjernejournal går ut tirsdag 15. mars 2022 kl.09:00. Les mer hos NHN.
OBS! Du må bytte sertifikat presis på klokkeslettet for ikke å miste kontakt med kjernejournal.
Det nye sertifikatet har fremdeles Helsedirektoratet som eier. Adresseregisteret vil bli oppdatert
med nytt sertifikat samtidig med sertifikatbyttet.

Hvordan bytte sertifikat?
Last ned siste versjon av CGM Journal før du bytter sertifikat, eller hent filen manuelt fra NHN (se
punktliste i grønt under).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oppdater til siste versjon, Logg på som administrator og start Administrasjon
Åpne vinduet Kjernejournal
Klikk på Velg
Velg sertifikatet for kjernejournal i listen. CN i feltet Subject skal vise CN=KJERNEJOURNAL
Klikk på Vis, og kontroller at datoene angitt i [Not before] og [Not after] er gyldige
Klikk OK og Lagre. Nytt sertifikat er nå installert.
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Hvis du henter sertifikat uten å oppdatere CGM Journal til 133.5.0.0:
Last ned sertifikat (signeringssertifikat Kjernejournal) her ,og lagre filen lokalt
Velg Hent fra fil i oversikten over virksomhetssertifikater, finn sertifikatet og velg Åpne.
Følg deretter punkt tre i veiledningen over.

Hvordan kan jeg sjekke at bytte av sertifikat er riktig utført?
Finn en pasientjournal hvor pasient har Kjernejournal. Dersom ikonet er grått med rødt kryss
mangler du kontakt, gjenta prosessen eller ta kontakt med kundestøtte. Har du kontakt er alt ok!
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De som benytter ePortal med Besøklegen har i dag mulighet til digital kommunikasjon
med sine pasienter med hjelp av SMS.
Vi har fått økt kostpris på disse tjenestene fra våre leverandører.
I dag koster en SMS 60 øre og fra 1. juni 2022 vil denne prisen være
90 øre per SMS.
Dersom man ønsker en mer forutsigbar kostnadsmodell, minner vi om
muligheten for overgang til ePortal med Helsenorge.
Ta kontakt med salgsavdelingen for videre dialog rundt dette.
Fritekst-SMS er en tjeneste som blir levert uavhengig om man har
tilknytning til Besøklegen eller Helsenorge og prisen vil også økes med
samme beløp for denne tjenesten.

CGM Helsestasjon

CGM er mer eller mindre ferdig med integrasjonen og går i gang med
pilotering i Ålesund kommune i løpet av en måneds tid. Vi vil lansere
løsningen for alle kunder som bruker CGM Helsestasjon i løpet av
sommeren/tidlig høst 2022.
Les full artikkel om KPR i CGM Journal på våre nettsider
Se også brev fra Helsedirektoratet til kommunene. Mer informasjon om
rapportering til KPR finner du her på Helsedirektoratets nettsider.

Nyheter om Digital
Dialog for fastleger
Økt antall tegn i Vårt helsetilbud fra 100 til 300 tegn
Logg inn via Helsedirektoratets tjenesteportal for å legge inn eller
endre informasjon til innbyggere i forbindelse med tjenester dere
tilbyr på Helsenorge.
Les mer om saken hos Norsk Helsenett

Veiledningsmateriell for representasjon/fullmakt
Innbyggere kan nå finne oppdatert veiledningsmateriell, med steg
for steg beskrivelser og skjermbilder, for å vite hva de skal gjøre for å
opprette fullmakt, og håndtere timeavtaler for de representerte.
Gå til Norsk Helsenett for å se veiledninger

Fornye resept hos fastlege på Helsenorge
Endringer i fornyelse av resept, med mulighet for å ta med seg en
eller flere resepter i forny resept dialogen, samt gå direkte til
legemiddeltjenesten for å hente resepter derfra direkte.
Se hvordan dette ser for innbygger
Veiledningsmateriell for fastleger

Gå til Norsk Helsenett sine nettsider for alle relevante
nyheter og oppdateringer om Helsenorge

Bestill konsulentoppdrag
Du kan bestille konsulentbistand direkte fra våre nettsider.
Som for eksempel hjelp til flytting av applikasjonen til ny server, installasjon av
virksomhetssertifikat, eller beskriv selv hvordan du ønsker vår hjelp.

Trykk her for å bestille konsulentbistand

CGM Journal FAQ
Visste du at vi har en FAQ med
svar på vanlige spørsmål om
bruken av CGM Journal?
Åpne Hjelp fra hovedmenyen
og velg Tips og Triks.

Takk for at du tok deg tid til å lese nyhetsbrevet!
Dersom du har tilbakemeldinger, eller ønsker at vi skriver mer om et
bestemt tema, kan du ta kontakt med oss på produktinfo.no@cgm.com
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