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Kjære brukere av CGM Journal,
Vi har nå i stor grad lagt ransomware-angrepet i julen bak oss, og er trygge på at våre nye
sikkerhetssystemer og prosesser gjør at vi ikke skal oppleve noe slikt igjen ... Det at vi nå har
muligheten til å igjen ha fullt fokus på våre kjerneoppgaver i kombinasjon med varmere dager
gir oss et ekstra driv frem mot høsten.
Det skjer flere endringer nå som krever oppdatering av programvare. Vi anbefaler at du leser
nyhetsbrevet og annen informasjon fra oss nøye fremover, for å unngå utfordringer.
Standard algoritme for kryptering og sending av meldinger på helsenettet endres til SHA-256
fra 1. juni. Dette krever at DIPS Communicator må være på minimum versjon 7.4.1. Vi jobber
med å varsle de kundene som er på eldre versjoner.
Fra og med midten av juni vil Buypass og Commfides kun utstede virksomhetssertifikater som
støtter SEID 2.0. Til dette trengs en ny versjon av Buypass NetID (6.8.4), og DIPS Communicator
7.5.0 som minimum. Dersom du får nye personlige sertifikater (smartkort) etter 01.06.2022,
må nevnte programmer være oppdatert til riktig versjon for at du skal kunne signere.
CGM Journal 134 er nå tilgjengelig via CGM Upgrader. Vi forbedrer den digitale samhandlingen
i programmet og oppfyller samtidig mange brukerønsker. Du har nå blant annet mulighet for
persentiler i vedlegg, angi favorittmottaker på forespørselsmelding og sending av LiB til apotek.
I tillegg til raskere manuell behandling av alle svarrapporter og fjernet krav om bekreftelse
etter vellykkede SMS-utsendelser.
Modulen Rettsmedisinsk protokoll lanseres også i denne versjonen og er et nyttig verktøy for
overgrepsmottak og tilsvarende enheter. Ta kontakt med vår salgsavdeling dersom dere ønsker
tilgang til modulen.
Pilotering av både HelseID, for innlogging til CGM Journal, og automatisk KPR-rapportering
starter hos utvalgte kunder i denne versjonen, og vil gjøre hverdagen sikrere og enklere for de
brukerne som benytter funksjonaliteten.
Vi minner også om at CGM Upgrader må være oppdatert til siste versjon dersom du ønsker å
installere versjon 134. Flere brukersteder har laget egne snarveier på skrivebordet til CGM
Upgrader.exe og denne vil ikke oppdatere CGM Upgrader ved oppstart. Dersom ikke CGM
Upgrader er oppdatert, vil denne feile ved forsøk på å hente ned versjon 134. Finn lenker og
mer informasjon om nødvendige oppdateringer i nyhetsbrevet.
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.

CGM JOURNAL 134
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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.

Viktig om DIPS Communicator
DIPS Communicator må oppdateres innen 01.06.2022
Fra og med 01.06.2022 er det nye krav til signering av meldinger ved kommunikasjon mot blant annet
Reseptformidleren (E-resept).
Dette betyr at du må sørge for at DIPS Communicator er oppdatert til minimum versjon 7.5.0 for å unngå
stans i meldingsutvekslingen med Reseptformidleren og potensielt andre partnere.

Hvordan oppdatere DIPS Communicator?
DIPS Communicator har en funksjon for automatisk oppdatering, denne sjekker etter nye versjoner ved
hver omstart av programmet. Forsøk først å avslutte DIPS Communicator og start den opp på nytt.
Dersom du får spørsmål om du ønsker å oppdatere etter innlogging, kan du velge Ja.

Jeg får ikke opp spørsmål om å oppdatere ved oppstart av programmet?
Dersom du ikke får opp spørsmål om oppdatering kan dette
enten skyldes at du har siste versjon, eller at funksjonen for
automatisk oppdatering ikke er aktivert.
Du ber om nye oppdateringer i programmet ved å gå til Hjelp
på verktøylinjen og velge Se etter programvareoppdatering.

Hvordan kan jeg sjekke om jeg har
riktig versjon?
Dette står angitt i innloggingsbildet når du
starter programmet, eller du kan gå til Hjelp på
verktøylinjen og velge Om Communicator.
Versjonsnummeret er angitt bak
Communicator versjon.

Buypass smartkort bestilt etter
01.06.2022 krever ny NetID
Dersom du bestiller personlig smartkort for Buypass
signering etter 01.06.2022, må du samtidig oppdatere
lokal software (NetID) for å kunne ta i bruk det nye
kortet. Årsaken til dette er overgang til SEID 2.0 som
blant annet tilbyr sterkere kryptografi i smartkortene.
Les mer om SEID 2.0 hos Buypass

Hent siste versjon av NetID på våre nettsider

CGM Upgrader
Det er helt nødvendig å bruke ny CGM Upgrader, versjon
5.0.0.23, for å oppgradere CGM Journal til 134.
Ved snarvei til gammel CGM Upgrader på skrivebordet vil
oppgraderingen feile på steget for å konfigurere Digital Dialog.
Vi anbefaler å starte CGM Upgrader (bruke knappen Install) fra
adressen under for riktig versjon av CGM Upgrader:
http://autodp.cgm.nhn.no/wm3upgrader/publish.htm.

CGM Helsestasjon

Velkommen til gratis webinar om KPR, i samarbeid mellom CGM og
Helsedirektoratet!
CGM piloterer i disse dager automatisk, daglig rapportering av data
til KPR fra helsestasjon. Formålet er å rulle ut løsningen til alle CGMs
helsestasjonskunder i løpet av høsten.
Delta på webinaret for å få mer innblikk i hva KPR er, hvordan
løsningen vil fungere og hva som kreves av kommunen for å komme i
gang. Webinaret er kun for CGMs kunder.

24. august 2022 kl. 12:00 – 14:00
Agenda:
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Velkommen
Hva er KPR, og hva skal dataene brukes til? ved Helsedirektoratet
Demonstrasjon av løsning i CGM Journal
Erfaringer fra pilotering
Veien videre for andre kommuner
Spørsmål og svar

OBS! Sommertid på support i juli
Support har åpent fra 08:00 – 16:00 fra 01.07 – 31.07,
og returnerer til vanlig åpningstid fra 07:00 fra august.

Hvilke elektroniske meldinger kan
sendes til NAV?
CGM har fått tilbakemelding fra NAV om at deres meldingsmottak fyller
seg opp med elektroniske meldinger de ikke kan behandle,
hovedsakelig er dette PLO-meldinger som for eksempel Forespørsel.
NAV kan kun behandle meldinger sendt fra sykemeldingsmodulen.
Åpne fanen Dialog med NAV fra Sykmelding dersom du ønsker å sende
andre meldinger enn sykmelding og legeerklæring. Elektronisk
meldinger du kan sende til NAV:
• Sykmelding
• Legeerklæring
• Henvendelse om sykefraværsoppfølging (Dialog med NAV)
• Henvendelse om pasient som ikke er sykmeldt (Dialog med NAV)

Import av pasientlister

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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