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Kjære brukere av CGM Journal,
En litt uvanlig sommer er over, hvor mange har lagt ferien innenlands
grunnet Covid-19 restriksjoner. Vi håper uansett at dere har hatt en fin
ferie og ladet batteriene. I CGM Norge er vi i hvert fall klare for høsten!
Til tross for økende antall smittede ser situasjonen ut til å være under
kontroll, takket være befolkningens respekt for myndighetenes
anbefalinger og innsatsen til vårt medisinske hjelpeapparat.
CGM kommer til å fortsette samarbeidet med myndigheter
og andre aktører, for å forenkle hverdagen til landets
helsearbeidere gjennom forbedringer i våre produkter.
I lansering av en ny versjon i sommer slapp en feil i
regnskapsmodulen gjennom vår kvalitetssikring. Feilen
førte til ekstra arbeid for mange av dere, noe vi beklager
og tar veldig alvorlig.
Vi har tatt en gjennomgang av våre rutiner før lansering av nye
versjoner, for å unngå noe slikt i fremtiden. Dersom noen fortsatt
opplever utfordringer kan man gå til våre nettsider for mer informasjon.
Som et ledd i å tilby våre brukere en større mulighet til å tilegne seg kunnskap
kan du i denne ukens nyhetsbrev se hvilke gratis nettkurs vi holder i høst, og
hvilke nye brukerveiledninger vi har lansert på våre nettsider. Her kan du nå
blant annet hente ned veiledning for helsenorge og en oppdatert veiledning
for håndtering av brukere.
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.

Nytt design på Helsenorge
Helsenorge vil ha samme funksjonalitet og innhold som i dag, men brukerne
vil oppleve at innhold og tjenester knyttes tettere sammen.






Nytt design
Tjenester og innhold er de t samme, men navigasjonen er noe endret
Lettere å finne frem på Helsenorge
Bedre søk
Innloggede og åpne tjenester, som tidligere har vært betegnet som
henholdsvis "Min helse" og "helsenorge.no", heter nå det samme; Helsenorge

Ler mer om hva som er nytt på helsenorge

Hva betyr dette for fastlegene?
I forbindelse med lanseringen skal alle «gamle» lenker på Helseno rge peke til nye
sider, men du bør uansett sjekke hvilke lenker du har fra din nettside som peker
til Helsenorge. Gå til veiledning hos Norsk Helsenett
Det er ingen endringer for deg i forhold til CGM Journal , og de tjenestene du
bruker gjennom journalsystemet . Du vil fremdeles få informasjon om
timebestilling, avbestilling, e -konsultasjon, fornying av resept mm., som før.

Trykk her for å lese om endringene, finne pasientveiledninger
og annen nyttig informasjon hos Norsk Helsenett.





Vi ønsker å vite hva du som kunde av CGM verdsetter mest.
Vi vil gjerne at du rangerer seks forslag fra viktigst til minst viktig.
Undersøkelsen er anonym.
Gi oss din tilbakemelding så vi vet hvordan vi kan forbedre din hverdag
som kunde og bruker av CGM.

Vi har laget en enkel og anonym spørreundersøkelse for å høre din
mening om CGM Journal 130. Undersøkelsen består av 6 spørsmål og
er raskt unnagjort.
Gi oss din tilbakemelding så vi vet hva vi kan forbedre.
Åpne versjonsnytt for å se hva som er nytt

Du kan sjekke hvilken versjon du har
i innloggingsbildet, eller ved å lese
av tittellinjen øverst i programmet.

