
Styrk samarbejdet om den 
ressourcefokuserede 
indsats med EG KRAP 
EG KRAP er en digital udgave af den anerkendte og dokumenterede 
metode, der reducerer papirarbejdet og styrker samarbejde, 
koordination og videndeling. 

Drop papirarbejdet, og gør KRAP-indsatsen digital 

På social- og sundhedsområdet anvendes KRAP som en praktisk orienteret, 
anerkendt og dokumenteret metodik, der tager udgangspunkt i borgernes 
ressourcer og kompetencer. KRAP skaber sammenhæng og mening i hverdagen, 
men kan også være papirtung og krævende at arbejde korrekt med.

EG KRAP er en fuldt ud digital understøttelse af metodikken, hvor manuelt 
papirarbejde er skåret væk, og arbejdet med metoden er derfor markant 
nemmere. Samtidig får fagpersonale overblik over den enkelte borgers udvikling. 

Gem og genfind nemt viden 

KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret & Anerkendende Pædagogik. 
Metoden tager udgangspunkt i den enkelte borgers aktuelle ressourcer og 
situation. I papirudgaven registreres øjebliksbilleder i faste skemaer, som bliver 
udfyldt i hånden, og derefter scannet og lageret. Det er tidskrævende og gør det 
svært at søge og genfinde viden fra tidligere registreringer. 

Med EG KRAP arbejder du 100 % digitalt med skemaer og forløb. Du kan også 
nemt gemme og genfinde viden. 

Fordelene ved EG 
KRAP
• Bygger på den anerkendte og 

dokumenterede KRAP-metode

• Giver markant bedre overblik, 
effektivitet og 
koordinationsmuligheder

• Gør dine ansatte fri af 
papirbårne processer og 
besværlige sagsgange

• Gør det nemt at dele og 
opdatere information mellem 
personer og faggrupper 

• Eliminerer dobbeltarbejde og 
minimerer risikoen for fejl og 
misforståelser.



Følg op på delmål, og sæt videndelingen i centrum 

EG KRAP rummer de gængse KRAP-skemaer. Derfor kan du hurtigt udfylde alle 
nødvendige informationer digitalt og arkivere dem korrekt under deres 
respektive forløb, helt uden behov for tidskrævende papirarbejde.

Det letter samarbejde, koordination og videndeling mellem pædagoger, faglige 
konsulenter, støttepersoner og alle andre fagpersoner med kontakt til borgeren 
på tværs af fx institution, kommune og region. 

Det bliver også nemmere at definere delmål - og følge op på dem - samt at 
udtrække og sammenligne tekstfelter over tid i øjebliksbillederne af den enkelte 
borger. 

Giv alle parter bedre overblik

Løsningen er et vigtigt element i bestræbelserne på at undgå dobbeltarbejde, 
fejl og misforståelser i den strukturerede KRAP-indsats. 

Den giver samtidig markant bedre overblik og effektivitet for alle parter - og 
kommer borgeren til gavn i form af muligheden for en mere målrettet indsats. 

Drag fordel af EG’s erfaring med specialområdet

EG KRAP er udviklet af EG på basis af mange års praktisk erfaring med udvikling 
af digitale løsninger til specialområdet - herunder til institutioner, botilbud og 
den offentlige sektor. 

Det giver et godt grundlag for at bygge og videreudvikle brugervenlige 
løsninger, der letter arbejdsgangene for dine medarbejdere og bidrager til at løse 
opgaver smidigt i samspil med borgere og alle andre parter og interessenter.

Funktioner i EG 
KRAP

• Gør de gængse KRAP-skemaer 
digitale

• Bygger automatisk statistik 
over udfyldte øjebliksbilleder

• Er målrettet leverandører 
inden for specialområdet, bl.a. 
botilbud og institutioner

• Kan anvendes af alle relevante 
faggrupper og fagpersoner, 
bl.a. pædagoger, faglige 
konsulenter og støttepersoner.

Kontakt EG på tlf.: 7013 2211 
eller kontakt@eg.dk

EG leverer branchesoftware, der hjælper vores kunder med at udvikle deres virksomhed yderligere. 
Vores software er forankret i højt specialiseret viden og er udviklet på baggrund af en dyb forståelse 
af vores kunders profession og branche. 
Læs mere på https://eg.dk/om-eg/

© 2021 EG A/S. Varemærker og registrerede varemærker tilhørende tredjepart i dette dokument tilhører de respektive ejere.

KRAP er et af vores vigtigste pædagogiske redskaber, og jeg er 
meget glad for, at metoden nu bliver digitaliseret. 

Jane Vesterskov, Afdelingsleder, Asgaard

mailto:kontakt@eg.dk
https://eg.dk/om-eg/

	Styrk samarbejdet om den ressourcefokuserede indsats med EG KRAP 
	Slide Number 2

