BSI-18
SOWS
DAST
FNE

MWQ
ASI

SAD
JSS

BARI
HAMILTON17

SIPP-118

EQ-5D

BAI

ADIS-IV
OQ45.2
ISI

EDE

CAS-I

HCL32
ERIS

MCQ-30

ANTI
AAQ-II
PANSS
PDSQ

IIP-64
M.I.N.I
BDI-II
SCL-90

WAI-S
OCD-S
SPRS

PTSD-S

MADR-S

WHITELEY
BPRS
HoNOS

GADS-R

”

”Tiden vi bruker på utredning blir
kraftig redusert, og repetert
måling gjør at vi enkelt ser
effekten av behandlingen.”

Coperiosenteret

HoNOSCA

PBRS-NBRS

”CheckWare gjør det enkelt å
følge utviklingen av arbeidsevnen
og helsetilstanden til hver enkelt
pasient.”

CheckWare

for klinikker
Alle måleredskaper i èn løsning

Relevant og korrekt informasjon

CheckWare har distribusjonsrettigheter på
over
300
psykologiske
tester,
intervjuskjema og screeningverktøy. Vi har
samlet
disse
i
èn
elektronisk
løsning. Vår ambisjon er å tilby alle
skjemaene det er behov for i det
kliniske arbeidet, og vi garanterer
autoriserte versjoner av skjemaene.

Pasienten
fyller
inn
informasjon
hjemmefra eller på klinikken, og
behandleren får umiddelbart tilgang til
kliniske rapporter. Intervjuskjema kan
fylles inn direkte via nettbrett uten behov for etterarbeid. Alt blir auto-matisk
dokumentert og tilgjengelig ved behov.

Systematisk
kartlegging
oppfølging av pasientene

og

Måling av behandlingsresultater og
pasienttilfredshet

Med CheckWare er det enkelt å
gjennomføre enhetlig bruk av måleverktøy. Kartleggingsplaner kan være
predefinert på avdelingsnivå, eller
individuelle kartlegginger basert på diagnose eller hendelser. Tidsfrister beregnes
automatisk og gir påminnelser om oppfølging.

CheckWare Kartleggingsløsning gir automatisk kvalitetsdokumentasjon. Pasienttilfredshet kan måles parallelt med behandlingen.
Sammen
med
måling av behandlingseffekt gir det en
unik
mulighet
for
systematisk
evaluering av klinikken.

Hysnes Helsefort
Institutt for samfunnsmedisin, DMF, NTNU
Smerteklinikken, St. Olavs Hospital

Hvorfor velge CheckWare for klinikker?

Hvorfor CheckWare?

CheckWare Kartleggingsløsning er en trygg
og enkel elektronisk løsning for effektiv og
systematisk kartlegging av pasientene, og
dokumentasjon av resultatene.

CheckWare Kartleggingsløsning er spesielt tilpasset klinisk og forskningsbasert
virksomhet i helsesektoren.
Våre løsninger øker effektiviteten og
kvaliteten på utredningen og oppfølgingen av pasientene, samt forenkler klinikkens administrative rutiner og rapportering.

CheckWare gir også måling og dokumentasjon av klinikkens behandlings-effekt og pasienttilfredshet.

CheckWare Kartleggingsløsning er meget
fleksibelt og kan skreddersys til klinikkens faglige profil, prosesser, informasjonsbehov og ønske om analyser og
rapportering av behandlingseffekt og
pasienttilfredshet.

Tilpassede kartleggingspakker
De måleredskapene som klinikken skal benytte gjøres tilgjengelig i CheckWare. Inntaksskjema og andre klinikktilpassede skjema kan
også legges inn i løsningen. Hver enhet og
avdeling benytter skjema som er tilpasset
pasient-gruppen og kan standardisere bruken
av disse via kartleggingsplaner. Diagnosespesifikke eller hendelsesstyrte kartlegginger
legges til underveis. Resultater av evnetester
og lignende kan registreres. Pasienttilfredshet
kan være en naturlig del av kartlegginger ved
behandlingsslutt.

Figur: Kliniske pasientrapporter

Påminnelser og varslinger
Løsningen kan generere automatiske varslinger og påminnelser til behandler og pasient via
SMS, som e-post eller ved pålogging i systemet. Regler for dette bestemmes for hver
klinikk.
Kvalitetsdokumentasjon

Figur: Kartleggingsplan

Innfylling hjemme eller på klinikken

Vi har et stort engasjement for å gjøre
hverdagen enklere for våre brukere, og
setter faglig kompetanse, kvalitet og
enkelhet foran alt annet.

CheckWare Kartleggingsløsning gir automatisk kvalitetsdokumentasjon. Pasienttilfredshet kan måles parallelt med behandlingen.
Sammen med måling av behandlingseffekt gir
det en unik mulighet til systematisk
evaluering av klinikken.

Pasienten fyller inn skjemaene hjemme eller
på klinikken. Det samme kan pårørende gjøre.
Behandleren kan fylle inn intervjuskjema
direkte via nettbrett og unngå etterarbeid.

Tilrettelegging for forskning og rapportering
er høyt prioritert i CheckWare. Rapportering
og analyse kan gjøres på samtlige eller
grupper av pasienter, avdelinger,
behandlingsmetoder, diagnoser osv.

Målinger av langtidseffekt og behandlingstilfredshet kan gjøres ved at pasientene fyller
inn skjema hjemmefra en tid etter behandlingsslutt.

Tilgang til dokumentasjonen fås via CheckWare Rapport Portal. Dataene kan også overføres til Microsoft Excel, SPSS eller annet
analyseverktøy.

Noen av våre kunder
St. Olavs Hospital
Rehabiliteringssenteret AiR
NTNU
Oslo Akutten
Unicare Psykolog
Helse Bergen
Helse Stavanger
Helse Nord-Trøndelag
Universitetet i Tromsø
Coperiosenteret
Rusbehandling Midt-Norge
Modum Bad
Viken Senter
LHL Helse

Integrasjoner til EPJ systemer
Kliniske rapporter
Skåringsrapportene presenterer umiddelbart
etter at informasjonen er fylt inn. Rapportene
kan være knyttet mot en spesifikk test eller
gruppe av tester. Det gis både grafiske
presentasjoner av råskårer og sammenlignet
mot normsett, samt skriftlige rapporter. Gjentatte målinger viser pasientens utvikling over
tid.
Rapportene kan flagge faktorer som er kritiske
for pasienten og som krever oppmerksomhet
fra klinikeren. Rapportene presenteres online, og kan også gis som PDF og overføres til
EPJ systemet.

CheckWare har grensesnitt for overføring av
data til og fra EPJ systemer og kan integreres
på forskjellige måter.
Sikkerhet i fokus
CheckWare Kartleggingsløsninger er spesielt
tilpasset helsesektoren i Norge. Sikker
behandling og oppbevaring av sensitiv
informasjon i tråd med Helsedirektoratets
retningslinjer er en selvfølge.
CheckWare er godkjent av Regional Etisk
Komite til bruk i mange forskningsprosjekter.
CheckWare er godkjent for bruk på Norsk

CheckWare AS
Beddingen 8
7014 Trondheim
www..checkware.com
info@checkware.com
+47 47 80 51 00

