CheckWare for barne- og ungdomspsykiatri
Alle psykometriske tester i én løsning

Behandle flere pasienter mer effektivt

Alt du trenger i én løsning

CheckWare har distribusjonsrettigheter til over 900 digitale
psykometriske tester for både selvrapportering, strukturerte
kliniske intervjuer, måling av behandlingseffekt og livskvalitet.

CheckWare kan benyttes både til utsendelse og innhenting av
informasjon. Ved hjelp av informasjonspakker og
kartleggingsplaner sikrer man at alle får den samme
informasjonen og de riktige skjemaene. Samtidig gir dette
mulighet for å hente ut data på hvor mange skjemaer som er
benyttet, hvem som har besvart, samt automatisk purring

Med utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene har vi satt
sammen en pakke spesielt for BUP-avdelinger.
Med digitale versjoner av skjema reduseres det administrative
arbeidet. Pasienter og pårørende kan besvare skjemaene hjemme
eller på klinikken og helsepersonell får umiddelbart tilgang til
skåringsresultatene. Dette fjerner mye av det manuelle arbeidet
og gir mer tid til samtale med pasienten.
Hvis ønskelig kan CheckWare integreres med eksisterende
journalsystem for overføring av skåringsresultater.

Etter inntak kan CheckWare benyttes i utredning, behandling og
oppfølging av pasienter. Løsningen legger til rette for planmessig
og styrt bruk av digitale kartleggingsverktøy.
CheckWare kan også settes opp med ulike behandlingsroller.
Dette er spesielt aktuelt der pasienten er mindreårig og der
foresatte, lærere og behandlere skal svare på vegne av eller i
tillegg til pasienten. Data kan kobles sammen og det kan
produseres rapporter med data fra alle involverte roller.
Løsningen tar hensyn til at en pasient kan delta i flere
behandlingsforløp til samme tid, både når det gjelder
datainnsamling, hvem som er behandlingsansvarlig og hvem som
skal ha innsyn i dataene.

900

PSYKOMETRISKE TESTER, INTERVJUSKJEMA OG
SCREENINGVERKTØY

"Ved å sende ut kartlegging elektronisk før første time, kommer
pasienten til første time med en mye bedre oversikt over sine tanker,
problemer og følelser."
Jon Nordland

Psykolog | Nidaros DPS

Bruk av kartleggingsingstrument

I utredning og behandling er det essensielt å veie behovet for
kartlegging opp mot belastningen der er for pasienten og familien
å besvare de ulike skjemaene. Det er derfor viktig at man bruker
de riktige instrumentene og i en hensiktsmessig rekkefølge.
Samtidig som man har pasienten i fokus skal man også bistå
behandlerne og apparatet rundt slik at man kan tilby en så god
tjeneste som mulig.

Kartleggingspakken fra CheckWare inneholder:
-

ASEBA - Achenbach System of Empirically Based
Assessment
BYI-2 - Beck Youth Inventories Second edition
CGAS - Children's Global Assessment Scale
HoNOSCA - Health of the Nation Outcome Scales for
Children and Adolescents
KATE - Kartlegging av traumeerfaringer
PasOpp - Pasienttilfredshetsskjema - Generisk
Kortversjon tilpasset foresatte til barn ved BUP
SDQ - Strengths and Difficulties Questionnaire

Eksempler på registrering og rapporter

Nedenfor er vist eksempler på utfylling av ASEBA-skjema for lærer,
samt den tilhørende rapporten man får i etterkant.

Selvrapportering frigjør ressurser

CheckWare reduserer ressursbruk ved psykometrisk testing.
Pasientene besvarer testene hjemme eller på klinikken, og
helsepersonell får umiddelbart tilgang til skåringsresultatene.
Manuelt arbeid med registrering, skåring og lagring av
testresultater forsvinner og informasjonen er behandleren i
hende før pasienten kommer.
Det administrative arbeidet med utsendelse av skjema, oppfølging
for å innhente svarene og skåring erstattes av elektroniske
rutiner. En studie viser at kostnaden knyttet til menneskelige
ressurser i forbindelse med databehandling ved bruk av
CheckWare ble redusert med 64% sammenlignet med
papirbaserte skjema.
Klinikker som benytter CheckWare har redusert tidsforbruket for
hver test med 30 minutter og har redusert utredningstiden per
pasient med 1.5 time. Det betyr at en klinikk som behandler
10 000 pasienter i året som besvarer 6 tester hver kan frigi
45 000 timer.
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Sikker og alltid tilgjengelig

Om CheckWare

CheckWare gjør det enkelt å registrere data på en hvilken som
helst enhet. Løsningen tilpasser seg skjermstørrelsen og kan
benyttes på mobiltelefon, nettbrett eller PC. Løsningen er
tilgjengelig på internett og kan benyttes av respondenter hvor
som helst og når som helst. Helsepersonell benytter vanligvis
CheckWare på Norsk Helsenett, men ambulante team når
løsningen via internett.

CheckWare er utviklet spesielt for klinikker som bruker psykometriske tester og som ønsker å tilby digital selvrapportering og
egenmestring til pasientene.

CheckWare tilfredsstiller kravene i Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Det er strenge krav til
innsyn i data, og CheckWare tilbyr en fleksibel modell for roller og
tilgangsstyring på funksjonelt nivå. All aktivitet som foregår i
systemet blir loggført. Respondenter får tilgang til systemet via
internett ved hjelp av autentisering opp til Sikkerhetsnivå 4, som
for eksempel BankID, BuyPass og Commfides.
CheckWare er godkjent for bruk på Norsk Helsenett og vi er
partner med Norsk Helsenett og Difi (ID-porten).

CheckWare AS er et norsk eHelse-selskap som ble etablert av
klinikere. Vi har levert løsninger for digital pasientmedvirkning til
offentlig og privat helsesektor siden 2007. Selskapet har kontorer i
Norge, England og Polen.
CheckWare er en sikker og pålitelig eHelse-løsning med
dokumentert effekt, og leveres av en profesjonell og erfaren
organisasjon.
Våre kunder inkluderer Helse Vest, Oslo Universitetssykehus,
Sykehuset i Vestfold, St.Olavs Hospital, LHL Helse og King?s College
London.
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