
Bosted-modulet gør det 
hurtigt og enkelt at 
opfylde Socialtilsynets 
dokumentationskrav 
Spar tid, minimér fejlrisikoen, og vær altid klar til 
stikprøvekontrol med EG Bosted Socialtilsyn.

Det er ressourcekrævende for tilbud i den sociale sektor at leve op til alle 
Socialtilsynets dokumentationskrav i forbindelse med den årlige re-godkendelse. 
Børne- og straffeattester, dokumenter, stamdata og uddannelsesinformationer 
m.v. skal alt sammen være på plads for samtlige medarbejdere. Ligeledes skal du 
— blandt meget andet — holde rede på dokumentation og data om borgere, der 
bor på eller er tilknyttet tilbuddet. 

Men nu får de mere end 700 tilbud, der anvender EG Bosted System, mulighed 
for at klare dokumentationsarbejdet let, hurtigt og struktureret med modulet EG 
Bosted Socialtilsyn. Du sikrer også, at alle informationer er på plads og kan 
genfindes, hvis dit tilbud udtages til stikprøvekontrol. 

Find nemt alle informationer på ét sted

EG Bosted Socialtilsyn holder automatisk styr på gennemstrømning af 
medarbejdere og borgere — og samler alle informationer, dokumenter og 
attester ét sted. Det er let at se, om alle stamdata, al dokumentation og 
samtlige attester er på plads og opdateret. Uanset om du har 20 eller 200 
ansatte og borgere at holde rede på. 

Fordele ved EG 
Bosted 
Socialtilsyn:

• Få markante tids- og 
ressourcebesparelser.

• Opfyld nemt alle 
Socialtilsynets 
dokumentationskrav ved re-
godkendelse.

• Minimér risikoen for fejl.

• Hold automatisk og løbende 
øje med, om dit tilbud opfylder 
alle dokumentationskrav.

• Saml alle dokumenter, data og 
attester ét sted, og genfind 
dem nemt ved 
stikprøvekontrol.



Brugervenligt skærmbillede giver overblik 

Du får let overblik over alle medarbejdere og tilknyttede borgere, der hver har en 
lille prik ud for deres navn. Er prikken grøn, er alt OK — men er den rød, mangler 
der oplysninger. Herefter kan du med ét ekstra klik se, om du fx skal sørge for at 
få indscannet et kørekort eller fornyet en børneattest. Her er også link til 
funktioner, der gør det hurtigt at lægge de nødvendige informationer eller data 
ind i løsningen. 

Opfyld dokumentationskrav på under den halve tid

Med EG Bosted Socialtilsyn har du konstant overblik over, om alle informationer 
er på plads, og slipper for at klikke dig rundt på hver enkelt persons stamblad for 
at se, om der mangler noget. Traditionelt har det let taget et dagsværk årligt pr. 
medarbejder at holde styr på alle disse informationer — og næsten lige så meget 
tid pr. tilknyttet borger. Men med EG Bosted Socialtilsyn kan du løse opgaven på 
under den halve tid. Samtidig minimerer du risikoen for fejl og har altid nem 
adgang til al krævet dokumentation. 

En brugervenlig og omkostningsbesparende løsning

EG Bosted Socialtilsyn er en omkostningsbesparende løsning, der hurtigt betaler 
sig hjem i form af markante tidsbesparelser. Det er nemt at aktivere modulet, der 
samtidig er så brugervenligt, at det kun kræver få timers undervisning at lære at 
anvende det effektivt. 

Funktioner i EG 
Bosted Socialtilsyn

• Holder automatisk rede på 
gennemstrømning af 
medarbejdere og borgere.

• Hurtig og enkel 
implementering.

• Høj grad af brugervenlighed 
sikrer nem indlæring og 
ibrugtagning.

• Kan med fordel anvendes 
sammen med Plan- og 
Indikator-modulet i EG Bosted 
System.

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/
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