
Region Jönköpings län önskade att centralisera inköp och användande av digitala 
hälsotjänster inom psykisk hälsa och psykologiska tester. Regionen gjorde ett grundligt 
jobb med att undersöka digitala lösningar med korrekt informationssäkerhetshantering. 
CheckWare lämnade ett anbud som ledde till ett avtal.

– Vårt behov var inom psykiatrin där vi använder ett stort antal psykologiska tester. 
Området har varit ganska ostrukturerat, och vi behövde gå från manuella processer till 
en helhetlig digital plattform. Denna typ av data gäller under patientdatalagen, så det är 
viktigt för oss att ha kontroll och överblick, förklarar Hans La�n, projektledare i Region 
Jönköpings län.

Region Jönköping har tre vuxenpsykiatriska kliniker, en 
habiliteringsklinik och en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik 
inom ramen för projektet.

Genom att implementera CheckWare kommer regionen 
minska tiden som läggs på inhämtning av patientrapporterad 
data från kartläggningsverktyg och psykologiska tester.

 Vi känner att vi har CheckWares största uppmärksamhet på detta, 

de sköter allt rättighetsarbete. Det är många som har ögonen på 

detta projektet och kollar ifall det blir lyckat eller ej. Partnerskapet 

med CheckWare känns väldigt genuint, ärligt och bra.

- Sandrah Sollenby, Verksamhetsstrateg i Region Jönköpings Län
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www.checkware.se

Med CheckWare �ck regionen möjligheten att samla alla patientrapporterade data i en 
lösning och integrera den digitala informationen i patientjournalsystemet, vilket 
stödde deras höga fokus på patientdatasäkerhet.

Patienter svarar nu på bedömningar och psykologiska tester på sina personliga enheter 
hemma innan deras fysiska möte med kliniker, vilket ökar nivån av patientmedverkan.

De automatiskt genererade rapporterna används som kliniskt beslutsstöd, som 
klinikerna �nner i journalen innan konsultationen. Det ger enklare tillgång till 
insamlade patientrapporterade data, som också kan användas i forskningssyfte.
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Från manuella processer till en heltäckande digital plattform
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Det är viktigt att vi använder IT som ett underlättande och säkert stöd i vårt dagliga arbete med patienter. 

Här ser vi möjligheten att erbjuda en än mer patientsäker och jämlik vård för våra invånare. Med digitala 

dokument säkerställer vi att rätt underlag används i vårt arbete och vi minskar den administrativa 

belastningen i systemet både vid utskick, insamling och sammanställning. Det här är resurser som istället 

kan gå till kontakt med patienter och utveckling av verksamheten.

-   Micael Edblom, Sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län

Regionen gjorde ett grundligt jobb med att granska digitala lösningar som har ordning på 

informationssäkerheten. CheckWare är i våra ögon en toppleverantör, med höga betyg på alla dessa punkter. 

Det är en grundförutsättning när vi utvärderar en leverantör.

-  Hans Lafin, Projektledare i Region Jönköpings län

Region Jönköping är en region för 150 000 invånare i 
Sverige. Regionen behandlar i genomsnitt 4900 patienter 
om dagen på deras sjukhus och vårdcentraler.



CheckWare är ett norskt programvaruföretag som tagit en ledande 
roll inom digitalt patientdeltagande. Vår kliniska e-hälsolösning är 
utvecklat speciellt för kliniker som använder psykologiska tester 
och som vill att patienterna ska ta en aktiv del i sin egen hälsa. 

CheckWare automatiserar insamling, scoreberäkning och 
rapportering av testresultat, kan integreras direkt i 

patientjournalen, och kan dokumentera hela klinikens 
behandlingsresultat. Detta ger en hög grad av patientdeltagande, 

höjer kvaliteten på behandlingen och frigör resurser.

Vi är en partner för sjukhus, kliniker, regioner och kommuner som 
önskar erbjuda sina patienter och invånare digitala vårdtjänster. Vi 
levererar lösningar med hög yrkesmässig kompetens och kvalitet 

för digitala kartläggningar, digital uppföljning i hemmet och 
nätbaserade behandlingsprogram.

CheckWare är pålitligt, väl beprövat och har redan använts av 250 kunder.
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