CGM J4
eHälsosystem

Testbevis för covid-19 – digitalt eller på papper
För att kunna genomföra en utlandsresa kan ett testbevis för covid-19 vara nödvändigt. Beviset intygar
att innehavaren har testats negativt för covid-19. Du kan enkelt utfärda ett testbevis i CGM J4. Mata in de
uppgifter E-hälsomyndigheten behöver och skicka därefter över dem elektroniskt.
E-hälsomyndigheten skapar därefter det faktiska testbeviset. Testbeviset kommer tillbaka till dig i form
av en PDF-fil. Har patienten ett svenskt personnummer och en digital brevlåda skickas testbeviset även
direkt dit.
SÅ ENKELT ÄR DET:
1. Registrera ett labsvar för covid-19-test i CGM
J4 och signera det.
2. Öppna det signerade labsvaret och välj att
skapa ett testbevis.
3. Systemet ställer några korta frågor kring vilken
typ av test det rör sig om och skickar därefter
iväg uppgifterna till E-hälsomyndigheten.
4. E-hälsomyndigheten skickar tillbaka ett färdigt
testbevis i PDF-format.
5. Har patienten ett svenskt personnummer och
en digital brevlåda skickas även testbeviset
direkt dit.
6. Skriv vid behov ut PDF-beviset och ge det till
patienten.
7. Klart!

KRAV FÖR ATT FÅ UTFÄRDA TESTBEVIS

VAD GÄLLER VID LAGRING AV TESTBEVIS?

E-hälsomyndigheten ställer ett antal krav på dig
som utfärdare av testbevis. Läs mer på:

Enligt E-hälsomyndigheten gäller följande regler
för lagring av testbevis:

•

•

•

CGM J4-portalen: https://www.cgmj4.se
Menyvalet CGM J4 / Testbevis för covid-19.
Inloggning nödvändig.
E-hälsomyndighetens hemsida https://www.
ehalsomyndigheten.se/ Sök på ”covidbevis”.

•

Ingen lagring av testbeviset får ske i CGM
J4. Är ett nytt testbevis nödvändigt måste
du därför skapa det från början.
Skulle du välja att mellanlagra testbeviset
lokalt på din dator måste du radera det inom
7 dagar.

CGM är en internationell koncern inom området e-hälsa med cirka 5 600 medarbetare med lång och bred erfarenhet och kompetens
inom områden som medicinsk informatik, teknisk arkitektur samt kunskap kring vårdverksamheternas egna processer. Vi finns representerade med kontor i 18 länder och en stor kundbas i 56 länder. Våra e-hälsolösningar stödjer verksamhetsbehoven inom hälso- och
sjukvård, social service, rehabilitering, laboratorier, tandvård, företagshälsovård, barnhälsovård och elevhälsa. Vår övergripande vision
”Synchronizing healthcare” genomsyrar allt vårt arbete.
Med vår långa erfarenhet, en stark internationell närvaro och en bred förankring på den svenska hälso- och sjukvårdsmarknaden kan vi
leverera ett partnerskap i ett långsiktigt och ömsesidigt givande samarbete. Våra kommunikationstjänster och driftslösningar kompletterar de produkter vi utvecklar och bildar tillsammans en helhetslösning som vi som leverantör eftersträvar till våra kunder.

För mer information eller beställning kontakta oss
CompuGroup Medical Sweden
Lilla Bommen 4A, 411 04 Göteborg
Tfn: 031 720 63 00
E-post: forsaljning.cgmj4@cgm.com

