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Kjære brukere av CGM Journal,
Håper dere har hatt en flott sommer, og har fått ladet batteriene for høsten. Hverdagen
er tilbake for fullt og i CGM Norge er vi klare for en travel høst.
CGM deltar på Legevaktskonferansen i Bodø og Helsesykepleierkongressen i Stavanger,
og gleder oss til faglig påfyll og møter med brukere og andre aktører. Vi ønsker å møte
flest mulig av dere for en uformell prat. Håper vi ses.
Vi lanserer CGM Journal 135 i september, med stort fokus på ny funksjonalitet og
forbedringer for helsestasjoner. Tjeneste for automatisk KPR rapportering og tilgang til
innbyggers Kjernejournal er nå mulig gjennom bruk av HelseID.
Dette er et løft og vi er glade for å kunne bidra til å gjøre hverdagen enklere gjennom
tilgang til sentrale tjenester og mer effektive digitale arbeidsverktøy.
Digi Ungdom er også en spennende nyhet, som gir ungdom tilgang til å kontakte
helsetjenesten digitalt og følge sine avtaler på Helsenorge.
Løsningen er tatt i bruk hos noen kunder, piloter, som hjelper oss med å utvikle
funksjonaliteten før den breddes til alle helsestasjoner.
Vi ser etter flere piloter! Dersom dere ønsker å være tidlig ute med Digi Ungdom,
HelseID eller fremtidige løsninger vil vi gjerne høre fra dere. Som pilot får dere først
tilgang til tjenestene, og bistår med å finslipe funksjonaliteten før den slippes til alle
brukersteder. Vi mottar tilbakemeldinger fra dere på nye versjoner og funksjonalitet
dere vurderer. I tillegg vil vi ha rask tilgang til serverne deres i tilfelle vi støter på
utfordringer. Dere følges opp av medarbeidere i vår utviklingsavdeling som bistår ved
behov. Ta kontakt på produktinfo.no@CGM.com dersom dette er interessant.
Support er igjen åpnet fra klokken 07, og står klare til å bistå dere tidlig hvis behovet
melder seg. Dere kan også finne god hjelp på våre nettsider gjennom veiledninger til
systemet. Oppsett av LIS1 leger er et populært tema om dagen, og vi har derfor lagt ut
en veiledning spesifikt for dette. Vi håper dette er nyttig.
Ha en fin sensommer og nyt de siste dagene med varme!
På vegne av hele CGM Norge,
Henrik

CGM JOURNAL 135
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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.

CGM Journal 135

Vil du vite mer om de nye og spennende funksjonene i
versjon 135 av CGM Journal?

13. september 2022 kl. 11.30-12.00
holder vi et gratis, halvtimes webinar i forbindelse med
lansering av CGM Journal versjon 135.
Ta med deg lunsjen din og få med deg de nye
funksjonene i denne utgivelsen!
Det vil bli mulighet for å stille spørsmål.
Webinaret vil holdes i Zoom. Du vil motta
link for direkte pålogging når du har meldt
deg på via skjemaet på våre nettsider.

Takstoppdatering 01.09.2022
• Takst L1 og L4 nå kan repeteres 3 ganger mot tidligere 9 ganger
• Takst 112b er satt opp med maks repetisjon = 8 mot tidligere 5
• Endringer i beskrivelsen for takst 100
Oppdatering av takster skjer automatisk i CGM Journal. Systemet
sjekker hver natt og legger inn nye tilgjengelige takster.
OBS! takstene er noe forsinket, men forventes lansert 02.09.

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:
•
•
•
•
•

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
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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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