
Dagligen upplevde klinikerna vid avdelning för psykisk hälsa vid Lovisenberg att 
tiden inte räckte till.

Deras pappersbaserade skattningsformulär blev först skickade till patienterna per 
post, och de få som skickades tillbaka behövde därefter scoreberäknas, kopieras och 
skannas in i patientjournalerna.

Sjukhusledningen började letade efter ett system som kunde frigöra tid för 
terapeuterna. Samtidigt hade de en önskan om att till en större grad inkludera 
patienterna i behandlingen. 

Lovisenberg använder data för inlärning och utveckling. 
Den enskilda kliniken och sektionen kan använda 
informationen för att följa upp den enskilda patienten, 
re�ektera över sin egen praxis och förbättra kvaliteten på 
behandlingen. 

De samlade skattningarna överförs också automatiskt till 
Lovisenbergs kvalitetsregister, LOVePROM. Detta register 
är baserat på patientrapporterade utfallsmått, 
administrativa data och kostnadssi�ror. 

Kvalitetsregistret användes för att bland annat undersöka 
samband mellan behandlingslängd, 
behandlingsintensitet och utfall. Lovisenberg har ett 
svarsprocent från patienterna på 70-90%, och data från 
kvalitetsregistret ger därför en solid grund för 
kvalitetsförbättring i det kliniska arbetet. 

Läs hela kundhistorien på
https://www.checkware.se/lovisenberg-psykisk-
halsa

I CheckWare fann de en automatiserad, digital lösning som kan bedöma patienternas 
självrapporterade hälsa och upplevelser innan mötet med klinikern, utan att påföra 
ytterligare arbete för klinikern.

Klinikern upprättar ett behandlings�öde som automatiskt skickar ut gällande 
skattningar till patienten, och patienten kan besvara där den är.

Besvarade skattningar scoreberäknas automatiskt. Svaren presenteras som en gra�sk 
rapport i patientjournalerna och är omedelbart tillgängliga för klinikerna. 
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Den största fördelen med systemet är automatiseringen. Detta frigör tid för klinikerna  eftersom patienterna 

har svarat på skattningsformulären i förväg. Om vi jämför med hur andra sjukhus har underlättat 

datainsamlingen är vårt system väldigt tidsbesparande.

-   Even Halland,  Psykolog och projektledare för kvalitetsregistret vid Lovisenberg DPS

CheckWares programvarulösning säkerställer att viktiga frågor ställs till patienterna. Klinikern får bättre 

översikt över det som är viktigast för patienten och kan prioritera därefter. På ett effektivt sätt systematiseras 

planeringen, utredningen och evalueringen av patienternas behandling.

-  Per Arne Holman, Analyschef vid Lovisenberg Diakonale Sykehus



CheckWare är ett norskt programvaruföretag som tagit en ledande 
roll inom digitalt patientdeltagande. Vår kliniska e-hälsolösning är 
utvecklat speciellt för kliniker som använder psykometriska 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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