CGM J4

Det vassa eHälsosystemet
som gör jobbet enkelt och
roligt

Smart
och
lättjobbat
CGM J4
Journalsystemet som förenklar arbetet och ger dig
mer tid för patienten.
Administrationsbehovet i vården växer. Vi hör allt fler önskemål om att kunna ta
fram olika typer av statistik, om ökade krav från myndigheter på rapportering och
dokumentering samtidigt som antalet anställda hålls nere.
På CompuGroup Medical har vi lyssnat på våra kunder och anpassat vår produktutveckling
till en vardag där våra användare vill lägga så lite tid som möjligt på administration
och få så mycket hjälp och stöd som möjligt av systemet. Med CGM J4 kan vi erbjuda
precis det.
Ett mycket smart och lättjobbat journalsystem speciellt anpassat för primärvården.

Modernt, säkert
och flexibelt
• Komplett journalsystem
– och mer om du vill
CGM J4 innehåller alla grundfunktioner en
mottagning behöver samt en rad smarta til�läggsfunktioner så som e-recept, e-sjukintyg,
e-labremiss, kopplingar till kvalitetsregister och
affärssystem, enkätportal, webbtidbok etc.

• Webbaserat = tillgängligt från vilken
dator som helst, när som helst
Behöver du kompletterande uppgifter i journalen från en kollega? Vill du lägga till något som
du glömde fast du är på annan ort? Med vårt
webbaserade journalsystem kan du logga in när
som helst, från vilken dator som helst. Ingen lokal installation behövs då CGM J4 är ett webbaserat journalsystem. En extra bonus är att CGM
J4 fungerar på såväl Mac som PC.

• Lätt att jobba med, sparar tid
och minskar risken för fel
Enkel navigering, smarta sökfunktioner, anpassningsbara journalmallar med stöd för frasminne
och ett intuitivt användargränssnitt underlättar
och snabbar upp arbetet. CGM J4 hjälper också
till att minska risken för fel genom att varna när
något är ofullständigt eller felaktigt ifyllt.

• Säkerhet har högsta prioritet
Säkerhet är viktigt för oss. Med CGM J4 äger ni
er egen databas. Tack vare en standardiserad
SQL-databas från Microsoft minskas risken för
tekniska problem. All journaldata kan krypteras om kunden så önskar. Med ett flexibelt och
kraftfullt rättighets- och behörighetssystem
minimeras säkerhetsrisker som har med befogenheter att göra. Åtkomstloggning sker för all
journaldata.

• Modernt och beprövat
CGM J4 är ett modernt journalsystem som är
baserat på en plattform som redan används av
över 5000 användare.

Funktioner i CGM J4
För beskrivning av funktionerna gå
till https://www.cgm.com/swe_se/
vierbjuder/CGMj4.html
Patientjournal
BVC-journal

Läkemedelslista
E-recept

E-remisser (lab. röntgen och pat/cyt)
E-labsvar

E-sjukintyg

Digital diktering

EKG, Spirometri och 24h blodtryck
Vaccination

Koppling till Svevac
Enkätportal

Webbtidbok
Väntelista

Tidbok med schemahantering

Verksamhetsstatistik (Ekonomirapport)
Landstingskassor/ersättningssystem
Ärendehantering
Bevakningar

Meddelandefunktion
Åtkomstloggar

Koppling till befolknings- och
listningsregister
Koppling till NPÖ

Exchangekoppling för överföring av
bokningar till Outlook
Inloggning med Mobilt BankID och
SITHS-kort
SMS-påminnelser

Kundanpassade verksamhetsrapporter
Rapport till Socialstyrelsen (PAR)

Obs!

Ekonomi och uppföljning

CGM J4 har stöd för ersättningsrapportering till
de flesta landsting och regioner i landet. Systemet
hjälper både bokningsansvarig och ekonomiskt
ansvarig med förifyllnad och översikt för kontroll av
besök.
Det inbyggda rapportverktyget i CGM J4 underlättar
när du ska följa upp verksamheten. Med möjlighet att ta
ut statistik på ex. olika typer av behandlingar och besök
kan du trimma din organisation för mer kostnadseffektivt
arbete. Dessa rapporter kan också exporteras till Excel
för vidare bearbetning.

Verktyg för
effektivare arbetsrutiner
•

Snabb åtkomst till patientjournalen.
Möjlighet att skicka meddelanden med
länk till journalen.

•

Strukturerad journalföring med hjälp
av egendefinierade journalmallar och
sökord.

•

Systemets schemafunktioner gör
det möjligt för receptionisten att se
personalens planerade arbetstid i
tidboken och därmed få en tydlig
indikation på vilken typ av bokning
som kan bokas när.

Verktyg för patientuppföljning
och förbättrat behandlingsresultat
I CGM J4 finns det också funktioner som hjälper dig
med uppföljning av patienternas omhändertagande och
på så sätt bidrar till ett förbättrat behandlingsresultat.
Exempel på sådana funktioner är:
•

Ärendehantering – samla bokningar och journaluppgifter för en specifik patient under ett och
samma paraply.

•

Påminnelser – kan användas för uppföljningar och
kallelser till återbesök samt bevakning av remissvar.

•

Enkätportal – möjlighet att göra egna enkäter, till
exempel hälsodeklaration, som fylls i via portalen av
patienten och sedan hamnar i patientens journal.

Sagt om CGM J4:
”Ibland måste man lämna över en
arbetsuppgift till en kollega eller
göra den hemifrån. Då är det guld
värt att komma åt journalsystemet
från vilken dator som helst.”
”Att patienterna ska kunna vara
trygga i att journalsystemet är
säkert och att ingen obehörig kommer
åt information är viktigast för
oss.”
”Smidigt med funktionen för parallella
kassor för oss som både
har landstingspatienter och privata
patienter.”
”Genom att använda tidbok, bevakningar, ärendehantering och koppling
till lab så har vi effektiviserat
vårt arbete och fått mer tid till att
träffa patienter.”

Eller ring oss på
08-411 55 50

Tips!

Tid är pengar. Vi hjälper dig att komma igång snabbt.
Vi erbjuder olika typer av utbildningar för olika behov.
Personlig support. Behöver du hjälp? Ring supporten som finns tillgänglig mån-fre 8-17.
För mer information gå in på https://www.cgm.com/swe_se/om-cgm/kontaktaoss.html

CompuGroup Medical – e-hälsa på riktigt
E-hälsa för oss är IT-system med helhetslösningar som ger våra
kunder mer tid för vård av patienter. Det är genom 25 års engagemang och erfarenhet samt nära samarbete med vård och
sjukhussektorn som vi kunnat utveckla produkter och tjänster
som förbättrar effektivitet, reducerar kostnader, minskar risken
för misstag och höjer kvaliteten på vården. I Sverige är vi sedan
länge marknadsledande leverantör av IT-system för företagshälsovård, primärvård och elevhälsa.
CompuGroup Medical är en internationell koncern som är
bland de ledande i världen inom e-hälsa. Vi finns representerade i över 43 länder med ca 4000 medarbetare vilket garanterar en långsiktig närvaro på marknaden med fortsatt fokus på
att bistå våra kunder med innovativa lösningar för de ständigt
ökande kraven inom hälso- och sjukvården.
www.cgm.com/se
CompuGroup Medical Sweden AB
Rättavägen 3
169 68 Solna
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Anmäl ditt intresse
för CGM J4 på
forsaljning.cgmj4@cgm.com
– så ringer vi upp dig på
en tid som passar dig!

