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Pasientkartlegging før og etter rehabiliteringsopphold 

Før du kommer på et rehabiliteringsopphold hos oss ber vi deg besvare noen 
spørsmål om din helse. Hvorfor kartlegger vi? 

❖ Besvarelsene du gir før rehabiliteringsoppholdet bruker vi først og fremst til 

å forberede oppholdet ditt. 

❖ Besvarelsene du gir underveis i rehabiliteringsoppholdet bruker vi til å følge 

deg opp underveis i oppholdet.  

❖ Formålet er at du skal få best mulig utbytte av rehabiliteringen. 

❖ For oss er målet å bedre kvaliteten på tilbudet du som pasient får.  

❖ Besvarelsene blir lagt til din journal, og det er kun helsepersonell som 

medvirker i din rehabilitering som har tilgang til opplysningene du oppgir. 

❖ Vi kartlegger din bakgrunn og helsetilstand, samt din sykdomstilstand som du 

skal inn til rehabilitering for. 

For at vi skal kunne evaluere, kvalitetssikre og videreutvikle våre rehabiliteringstilbud 
ønsker vi i tillegg å stille deg noen spørsmål ved avreise og i etterkant av oppholdet. 
Du vil få en tekstmelding med lenke til nye spørsmål ca. 3 dager før avreise og 
6 + 12 måneder etter hjemreise. 

Unicare Landaasen bruker webløsningen Checkware som gjør at du enkelt og sikkert 
kan svare på opplysninger og kartlegginger som brukes i forbindelse med din 
rehabilitering. Denne tilfredsstiller kravene til personvern og konfidensialitet i "Norm 
for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren i Norge". CheckWare er 
godkjent for bruk på Norsk Helsenett som er en lukket og sikker digital arena for alle 
aktører i helsesektoren, hvor man kan kommunisere og utveksle personopplysninger 
og pasientinformasjon på en trygg og lovlig måte.  

1. Hvordan besvare kartlegging: 

1. Du mottar tekstmelding fra oss med lenke til innlogging 

 

2. Innlogging med elektronisk ID i ID-porten (Bankid, Buypass, Commfides) 
3. Når du logger på, vil du komme rett inn i ditt første ubesvarte spørreskjema.  

 

https://www.checkware.no/
https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren
https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgssektoren
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→ Klikk på "neste side" for å komme videre i spørreskjemaet.  
→ Klikk "Ferdig", og "Ja, lever" for å levere dine svar.  

Dersom du har flere ubesvarte spørreskjemaer, vil du automatisk videreføres til neste 
skjema. Hvilke og hvor mange spørreskjemaer du mottar vil avhenge av hvilket 
rehabiliteringstilbud du skal delta på, og hvor i forløpet du er.  

Slik avslutter du besvarelsen: Når du er ferdig med spørreskjemaene, eller du 
ønsker å ta en pause i besvarelsen, kan du logge av. Svarene du har avgitt vil bli 
lagret. 

For å logge av trykker du på ikonet som er vist med rød ring på bildet. 

 

 

For at din sikkerhet i ID-porten skal ivaretas på best mulig 
måte, bør du være oppmerksom på følgende:  

❖ Sørg for at den elektroniske enheten du bruker er oppdatert på 
sikkerhet 

❖ Sikre din elektroniske enhet med passord/PIN-kode 
❖ Ha oppdatert anti-virus på din datamaskin 
❖ Logg ut når du er ferdig 

 


