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CheckWare – begreper
• CheckWare; programvaren/nettsiden som benyttes for å administrere helseinformasjon 

til støtte for kunnskapsbaserte beslutninger i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
• Respondent; barnet, barnets foresatte og/eller barnets lærer/barnehagelærer som gir 

informasjon om barnet i CheckWare.
• Gruppe; Representerer barnets kommune/bydel på tre nivåer; helsestasjon / 

skolehelsetjeneste / videregående skole.
• Behandling; knyttet til hvor barnet er, f.eks. «Fagerholt – Kristiansand». Hvert barn har 

en behandling i helsestasjon, og en for hver ny skole etter hvert som barnet blir eldre.
• Rolle; Respondentens rolle i forhold til barnet, f.eks. barnet, foresatt 1, lærer etc.
• Kartlegging; de enkelte skjema som benyttes i prosjektet; eks. «SDQ», «KIDSCREEN» etc. 

Inngår i ferdige kartleggingsplaner. (NB: legg aldri til kun kartlegging)
• Kartleggingsplan; ferdig definerte pakker med kartlegginger knyttet til ulike 

respondenter/roller og alderstrinn. Brukes istedenfor å legge inn enkelt-kartlegginger.



Bruk denne piltasten til å navigere tilbake et skritt. 
Denne skal benyttes istedenfor pilene i vanlig nettleser

Klikk på blyanten for å rediger 
informasjon

Hjem knapp – klikker du på denne 
kommer du tilbake til startsiden

Meny knapp

Endringer som gjøres lagres automatisk. All aktivitet logges

CheckWare fungerer best i Google Chrome



Legge til ny respondent:
• Barnet: Kari Hansen, født 01.01.2012

• 1. klasse Fagerholt skole
• Respondent gruppe: Familienshus Lund (skole)
• Behandlingstype: Fagerholt- Kristiansand

• Foresatt 1: Per Hansen
• Foresatt 2: Anne Hansen 
• Lærer: Lars Larsen



Her kan du søke etter respondenter 
som er lagt inn i systemet

Her legger du til nye respondenter

Du kommer tilbake til dette bildet ved å klikke på huset

Benytt alltid 11 sifferet fødselsnummer



Velg «respondent gruppe» som barnet tilhører

Velg «behandlingstype» 
(avhenger av hvilken skole eller 
helsestasjon barnet tilhører)

Brukernavn skal være fødselsnummer (11siffer)

Fyll inn feltene

NB: Kjønn og fødselsdato må også fylles ut

Husk alltid telefonnummer for foresatt
For lærer benyttes jobb epost

Legg inn passord: 1234

OBS fort å se feil i forhold til HsPro

Vi trenger ikke legge inn adresse i systemet



Erfaringer og tips

• Bruk alltid 11 sifferet fødselsnummer når du søker opp respondent 
dette gir en kontroll på at det ikke har skjedd feil punchinger.

• Oppdages feil ring Eirin (41563717) eller Thomas (40879560)

• Brukernavn skal være fødselsnummer (11 siffer) her er det fort å se 
feil i HS pro systemet hvor fødselsåret er oppgitt med 4 siffer

• Ofte har det manglet informasjon om telefonnummer til far i HS-pro –
dette kan oppdateres etter hvert som det innhentes



• Foresatte og lærer må legges til på tilsvarende måte som barnet
• Foresatte som har flere barn må kun legges til en gang som respondent

• Dersom du forsøker å legge til en personen som allerede finnes i systemet vil du få 
beskjed om at brukernavnet er i bruk

• Brukernavn må alltid være likt fødselsnummer (11 siffer)
• Første gang du legger til en foresatt eller lærer/barnehagelærer velges 

“behandlingsgruppe” likt som for det aktuelle barnet



Definere roller
• Når alle respondentene er lagt inn i systemet må de knyttes sammen i 

roller
• Aktuelle roller:

• Barnet
• Foresatt 1
• Foresatt 2
• Lærer/Barnehagelærer



Søk opp den aktuelle respondenten. 
Benytt fødselsnummer når du søker

Start opp i «hjem» bildet



Før du kan legge til en kartleggingspakke må du definer roller

Klikk på den aktuelle behandlingen

Du skal kun legge til ny behandling når barnet har byttet 
«Respondent gruppe» eksempelvis: flytting, ny skole, 
overgang helsestasjon til skole

Tidligere behandlinger vil du 
finne igjen i listen her



1. Knytt respondentene sammen 
i riktig rolle. 
Benytt fødselsnummeret (11 
siffer) når du søker opp 
respondentene



Legge til ny kartleggingsplan

• Kari går i første klasse på Fagerholt skole og skal ha 
skolestartundersøkelse 



Søk opp det aktuelle barnet 
– benytt fødselsnummer



Klikk på den aktuelle behandlingen 



1. Klikk på «+Legg til»

2. Klikk på «plan»



1. Velg planen du skal legge til
2. Velg dato og juster ev. klokkeslett etter ønske.
3. Gjenta «+Legg til» «plan» til alle det skal sendes kartlegging til 

(alltid minst barnet + foresatt 1).



Kartlegginger som er besvart markeres 
GRØNN og status er «Submitted». Om det 
står «Cleaned» her er den lukket som 
ubesvart.

Skal du åpne selve spørreskjemaet – klikk 
på «OPEN».
Skal du lese rapporten – klikk mitt i feltet 
for kartlettingen (ikke på ordene «open», 
«respondent» etc) – så får du opp siden 
med lenke til rapporten.

Kartlegginger som er sendt ut, men 
ikke besvart markeres som GULE.

Når repsondenten har fått påminnelse 
er kartleggingen RØD

Her ser du dato for kartleggingsplanen
Kartleggingsplaner planlagt frem i tid vil 
vises som HVITE
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Hente frem kartleggingsrapporter



Søk opp det aktuelle barnet 
– benytt fødselsnummer



Klikk på den aktuelle behandlingen 



Rapportene fra de aktuelle 
kartleggingene hentes frem ved å 
klikke på kartleggingene (grønne)



Ved å klikke på KIDSCREEN  i det grønn feltet får man opp følgende bilde

Rapporten finner du her



Gener PDF rapport som legges i barnets 
journal etter gitte retningslinjer 



Respondent som ikke kan logge på via ID-porten –
alternativ 1
• Barn kan ikke logge på via ID-porten (autentiseringsnivå 4) fordi de sjelden 

har BankID
• Vi kan da gå ned til autentiseringsnivå 3 som innebærer pålogging med 

brukernavn og passord + sms-kode
• Ved første gangs pålogging med nivå 3 – barnet velger «glemt passord»
• Fremgangsmåte

• Finn frem riktig respondent (barn)



Klikk på redigeringssymbolet (penn) oppe til 
høyre



Velg Autentiseringsnivå 3 og gå deretter 
tilbake ved å klikke pilsymbolet opp til venstre 
rett vid siden av huset (hjem)

NB: i dette bildet kan du også redigere 
telefonnummer (må være riktig for at nivå 3 
skal fungere) og annen informasjon om 
respondenten



Respondent som ikke kan logge på via ID-porten –
alternativ 2
• Foreldre som ikke har besvart skjemaene før kontrollen kan fylle disse ut på 

venterommet. Dersom de ikke har tilgang til ID-porten kan kode genereres som 
vist her 

• Denne fremgangsmåten er også aktuell for barn uten Bank/minID
• Fremgangsmåte

• Finn frem riktig respondent og velg den aktuelle behandlingen som vist tidligere; f eks 
• Pål Pålsen
• Fagerholt – Kristiansand

• Gå så inn på den aktuelle kartleggingsplanen (klikk på den i listen)



Unik kode for dette skjemaet 
knyttet til respondenten. Koden kan 
også deles manuelt

2. Klikk «Send kode»
1. Klikk «Generer kode»



Velg om du vil sende koden via sms
eller e-post eller begge deler, klikk så «Lagre»



1. Be respondenten gå inn på skjemaportalen; lenke

2. Be respondenten skrive inn
koden og klikk logg inn



Du kan også åpne kartleggingen direkte som helsesykepleier
ved å klikke på mappesymbolet, og så fylle ut skjemaet 
derfra sammen med respondenten (alternativ 3)



Helsesykepleierskjema 

• I dette skjemaet registrerer helsesykepleier barnets høyde, vekt, og 
oppfølgningskode

• Data må registreres i dette skjemaet for at vi skal få oversikt over 
hvordan høyde og vekt fordeles i barnebefolkningen og for å kunne 
koble disse data mot annen helseinformasjon i Godt begynt

• Det genereres ingen rapport fra disse dataene



Helsesykepleierskjema - rutine 

1. I forbindelse med kontroll sendes kartleggingsplan ut til de aktuelle 
respondentene avhengig av barnets alder
• Barnet
• Foresatte 
• Lærer

2. Helsesykepleierskjemaet fylles av helsesykepleier i forbindelse med 
kontroll



For å fylle ut helsesykepleierskjemaet – klikk på 
helsesykepleierskjemaet i barnets kalender (gult når 
det ikke er fylt ut)



Klikk på «mappa» for å åpne skjemaet



Fyll inn feltene og klikk «ferdig»

NB: du velger enten å fylle ut 
vekt i g eller i kg



Feilmeldinger spørsmål
• Brukernavnet er i bruk, men du kan ikke se respondenten.

• Dette kan være fordi du ikke har tilgang til den aktuelle gruppen som respondenten er lagt i. Kontakt Eirin eller 
Thomas på telefon. Ikke send informasjon om navn/personnummer på mail eller SMS

• Dersom du har lagret feil i et personnummer/brukernavn:
• Det er kun Eirin eller Thomas som kan korrigere dette. Ta kontakt på telefon.
• Fremgangsmåten er at vi må slette personen det er gjort feil på – skriv derfor ned 

brukernavnet. Du kan deretter legge inn personen med riktig fødselsnummer, men det er 
viktig at Eirin eller Thomas får beskjed slik at feil informasjonen blir slettet fra systemet.

• Feil staving av navn eller telefonnummer kan du endre ved å trykke på blyanten når du har oppe 
respondentkortet. Tilsvarnede kan telefonnummer legges til der hvor vi mangler dette.



Typiske spørsmål i CheckWare Helium

• Når du ikke finner kartleggingen – se bilde 41
• Legge til riktig kartleggingsplan på riktig dato – se bilde 41 + 42
• Endre dato for kartlegging eller stoppe en kartlegging – se bilde 43 

+44
• Hente frem Helsesykepleierskjema – se bilde 45
• Å skille kartlegging fra plan i listen – se bilde 45
• Fargekoder i listen og hvordan du finner en rapport – se bilde 46
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1. Klikk på «+Legg til»

2. Klikk på «plan»

Vi anbefaler at du alltid har visning på 
«Årlig»

41



2. Du må velge riktig dato 
for utsendelse her

N.B. Endrer du ikke dato 
blir planen sendt ut når du 
klikker «legg til».

1. Først velger du riktig 
kartleggingsplan
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Klikk «Terminate» for å stoppe 
planer som ikke skal sendes ut

Klikk mitt i feltet for planen for å 
endre dato

43



Oppdater til riktig 
dato/klokkeslett her
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For å fylle ut 
Helsesykepleierskjema – klikk 
«OPEN» Til høyre kan du se hva som er en 

kartlegging (spørreskjema) og 
pakken med planer 
(kartleggingsplan)

45Stopp en kartlagging; klikk «terminate»



Kartlegginger som er besvart markeres 
GRØNN og status er «Submitted». Om det 
står «Cleaned» her er den lukket som 
ubesvart.

Skal du åpne selve spørreskjemaet – klikk 
på «OPEN».
Skal du lese rapporten – klikk mitt i feltet 
for kartlettingen (ikke på ordene «open», 
«respondent» etc) – så får du opp siden 
med lenke til rapporten.

Kartlegginger som er sendt ut, men 
ikke besvart markeres som GULE.

Når repsondenten har fått påminnelse 
er kartleggingen RØD

Her ser du dato for kartleggingsplanen
Kartleggingsplaner planlagt frem i tid vil 
vises som HVITE
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