


Les mer om dette:
 Julehilsen
 SMS kostnader
 Risikogrupper

Kjære CGM-kunde,
Det er ingen tvil om at dette har vært et helt annerledes år som har preget hele verden, samfunnet
vårt og markedet vi tilhører. Mange av dere har fått snudd opp ned på hverdagen deres og stått i
første linje med covid-19 pasienter, andre har lært å jobbe annerledes og tatt i bruk nye verktøy for
å kunne ta imot og kommunisere med pasientene. Dette er beundringsverdig og vi er glade for at
dere gjør en slik viktig jobb.
I CGM har året vært preget av at vi har måttet omstille oss og fokusere på å levere løsninger hvor
det har vært et øyeblikkelig behov. Det å levere verdifull funksjonalitet i forbindelse med covid-19
tiltak har hatt høyeste prioritet, og dette har gått på bekostning av andre planlagte aktiviteter. Vi
jobber nå på spreng med å få alt klart til start av massevaksinering på nyåret. Jeg vil i den
anledning minne om at både CGM Journal og CGM Vision har en velfungerende SYSVAKmodul. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om dere ikke allerede benytter denne
løsningen.
Vi håper at situasjonen normaliserer seg utover våren, og at vi igjen kan ha fullt fokus på planlagt
utvikling og endringsønskene vi får fra våre brukere.
Vi vil takke dere for det gode samarbeidet og tar med oss det beste av året som læring inn i 2021.
Riktig god jul og et godt nytt år!
På vegne av hele CGM Norge,
Henrik

Alarmfunksjon
Varsle om en akutt situasjon
ved å trykke på F10 tasten.
Innloggede brukere på samme
enhet mottar umiddelbart
varselet på sin skjerm.

Enklere behandling av Helfo-oppgjør
Ved svar fra Helfo på oppgjørsmeldinger endres nå status på tilhørende regningskort til
Godkjent eller Avvist automatisk. Du kan fortsatt endre status på kortene manuelt før
du sender inn det korrigerte oppgjøret.
Du kan også se avvisningsårsak på kort direkte i kassen, når du har søkt opp avviste
kort. Høyreklikk på et kort du har søkt opp, og velg Vis avvisningsårsak.

Pilotering av E-resept for Helsestasjoner
CGM Helsestasjon har nå funksjonalitet slik at stillinger med forskrivningsrett kan få
tilgang til elektronisk signering av resepter, gjennom reseptformidleren (E-resept).
Løsningen må testes før den blir tilgjengelig for alle kunder, og vi starter pilotering hos
utvalgte helsestasjoner som hjelper oss med å kvalitetssikre funksjonaliteten før
endelig lansering.
Les mer om E-resept og tekniske forutsetninger hos Norsk Helsenett.

Helsenorge og pasientkommunikasjon
Hvis innbygger avbestiller en time på Helsenorge kan du nå angi om denne fortsatt skal
være synlig i timeboken. Må aktiveres i Tilgangskontroll i Administrasjon.
Du kan nå legge opp snarvei til eBrev på knapperaden. Du finner også snarveien ved å
trykke på startknappen øverst i venstre hjørne og velge menyen Korrespondanse.
Journalfør E-konsultasjon
fra Tilbakemelding på Ekonsultasjon.

Buypass: automatisk valg dersom du har flere kort
Dersom du bruker flere Buypass kort er det ikke lenger nødvendig å manuelt aktivere
personlig sertifikat i Administrasjon når du bytter arbeidsstasjon.
Programmet velger nå automatisk det sertifikatet som tilhører kortet som brukes på
arbeidsstasjonen.

Andre nyheter
Se flere høydepunkter i neste versjon under, og få full oversikt over endringene i
versjonsnytt når versjonen er klar.


FLERE TIMER PÅ SAMME TIDSPUNKT I TIMEBOKEN



DIPS INTERACTOR FOR HELSESTASJON



SVARINNSKRIVNING: LEGG TIL PDF ELLER BILDER SOM VEDLEGG



VARSLING VED FEILET SENDING AV E-RESEPT

Du får varsling ved innlogging når nye
versjoner kan hentes med CGM Upgrader.
Se også våre nyhetsbrev for mer informasjon.




