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Kjære CGM Journal bruker,
Nå er det snart ferietid for de fleste av oss, og det skal bli godt med litt
avkobling fra hverdagen. Vi legger et travelt halvår bak oss, særlig da vi startet
året med opprydding etter dataangrepet på våre interne systemer, som vi ble
offer for i julen. Heldigvis har vi klart å bygge alt opp igjen og har nå et av de
strengeste sikkerhetssystemene som er mulig å finne.
Vi gleder oss over at myndigheten har løsnet på covid-19 tiltakene. Dette har
medført et høyt aktivitetsnivå på CGM teamet til å kunne møte etablerte og nye
kunder, jobbe på spennende prosjekter og delta på messer og kongresser,
fysisk! I september ser vi frem til å delta på Legevaktskonferansen i Bodø og
Helsesykepleierkongressen i Stavanger og håper å treffe mange av dere her for
en uformell prat.
Fremover vil vi ha et sterkt fokus på kjernefunksjonalitet og arkitektur. Vi skal
gjøre flere tekniske løft slik at vi tydeligere beveger oss mot en forbedret
skyløsing. Etter hvert som dette arbeidet skrider frem, vil vi kunne fortelle mer
om veikartet og milepæler underveis. For å gjøre systemet enda mer
brukervennlig har vi også gjort grep innen brukeropplevelser, UX. Vi har ansatt
en egen UX designer som nå jobber tett med produkt og utviklingsteamene i å
gjøre brukeropplevelsen og arbeidsflyten bedre i systemet.
Vi vet at det er mange av våre kunder innen helsestasjonssegmentet som ser
frem til å få rapportering til Kommunalt Pasient- og brukerRegister på plass
(KPR). CGM har som eneste leverandør pilotert dette med suksess siden april.
For å spre informasjon og kommunikasjon omkring oppstart for andre
kommuner har vi invitert til et eget webinar i august. Lenke til påmelding finner
dere i en egen artikkel senere i nyhetsbrevet.
Support vil ha sommeråpent i hele juli fra klokken 08.00 – 16.00, og de er
behjelpelig med spørsmål dere måtte ha. I august går vi tilbake til å åpne
klokken 07, som vi vet dere setter pris på.
Da gjenstår det for meg å ønske dere alle en superfin sommer, så gleder vi oss
til å ta opp igjen tråden i august.
På vegne av hele CGM Norge,
Henrik
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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.

Helsedirektoratet har tekniske problemer som gjør at CGM Journal ikke kan hente
de nye takstene automatisk fra deres API. Dette gjør at takstene ikke er oppdatert
i skrivende stund.
Takstene blir oppdateres ved nattlig oppdatering når problemet løses hos
direktoratet. I mellomtiden kan takstene og veiledning for manuell import hentes
fra våre nettsider.

Dersom systemet ikke er oppdatert med nye takster før 01.07, og du samtidig har produsert
regningskort med utgåtte takster, kan du bruke funksjonen Rett takst for å oppdatere åpne
regningskort med nye takster:
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Åpne Administrasjon
Søk opp «taksthefte»
Velg fanen Rett takst
Fyll inn tidsrom
Velg Kjør korrigering av
regningskort

Dersom takstoppdateringen ikke legges inn automatisk, kan dette skyldes at du fortsatt kjører
på versjon 133. Denne versjonen inneholder en minnelekkasje som kan føre til at
oppdateringen feiler. Feilen er løst i versjon 134, men om du fortsatt bruker versjon 133
anbefaler vi en omstart av Process Coordinator:
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Gå til server og start Services.msc (Tjenester)
Skroll deg ned til Process Coordinator
Høyreklikk på Process Coordinator og velg Restart
Start CGM Journal på nytt

Ferieavvikling tips
Her finner du lenker til hvordan du kan konfigurere CGM Journal og Helsenorge
med tanke på vikarer og ferieavvikling i sommer.

CGM Journal: Fraværsassistent
Hent Veiledning i fraværsassistent CGM Journal for å se hvordan du kan rute
meldinger fra en bruker til en annen bruker i et angitt tidsrom.

CGM Journal: Helsenorge – tjenestematrise
Dersom en annen bruker
skal jobbe på vegne av en
fastlege eller tjeneste kan du
administrere tilgang ved å
først velge fastlegen eller
tjenesten fra Velg
tjenesteyter.
Legg deretter stillinger som
skal ha tilgang over fra
Tilgjengelige stillinger til
Valgte stillinger.

CGM Journal: Helsenorge - tilgangskontroll
Her kan du angi eller endre hvilke tjenester som tilbys av de forskjellige
behandlerne på klinikken, for eksempel reseptfornyelse eller eKonsultasjon (kun
utvalgte tjenester kan deaktiveres i ferien). Velg stillingen eller tjenesten du skal
konfigurere, og angi hvilke tjenester disse skal tilby. Se veiledning på våre
nettsider.

Helsenorge – Informasjon til innbyggere
Endre informasjon til innbyggere på Helsenorge. Se veiledning Vårt helsetilbud.

Helsenorge - Fastleger
Norsk Helsenett har utarbeidet en veileder for ferieavvikling og fravær for
fastleger og legekontor. Se veileder hos NHN
Se her for øvrige veiledninger til Helsenorge.

Helsenorge – Kommunale tjenester
Se Digital dialog for kommunale tjenester for
kommunale veiledninger

PS: du kan blokkere timebøker for et bestemt
tidsrom dersom du ikke ønsker
avtaleforespørsler i ferieperioden. Gjøres
direkte i timeboken.
Du kan også stenge tilgangen til de forskjellige
tjenestene per bruker, i
Administrasjon/Tilgangskontroll.

Mangler du Kostra rapport?
-Oppdater modulen Rapporter og Statistikk
Ved å oppdatere modulen Rapporter og Statistikk er du sikker på at
du har alle rapporter som er tilgjengelige. Dette må gjøres hver gang
en ny rapport lanseres, for at denne skal være synlig i modulen.
PS: Vi har nylig lagt til rapporten «Kostra - hjemmebesøk».

1. Åpne Administrasjon
2. Søk etter «rapportering»
3. Velg Oppdater rapporter

OBS! Sommertid på support i juli
Support er åpent mandag til fredag fra kl. 08:00 –
16:00 fra 01.07 – 31.07. Support er tilbake med
åpningstid fra 07:00 fra august.

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.

24. august 2022 kl. 12:00 – 14:00
Les mer om webinaret og agenda her:

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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