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EG Sensum Bosted
Et system til det hele – med borgeren i centrum
Ved at vælge EG Sensum Bosted
får du:
• Fuld dokumentation for tilbuddets
kvalitet
• Et skræddersyet system, der under
støtter såvel tilbuddets som den
enkelte medarbejders behov
• Mulighed for rapportering og
synliggørelse af indsatsen over for
kommune og tilsyn
• Effektmåling med mulighed for at
udvide med indikatormålinger med
grafisk visning
• Ingen sign-on-fee og frit valg mellem
basis- eller standardimplementering
• Et brugervenligt system med fokus
på faglig udvikling og evidens.

EG www.eg.dk

En professionel socialpædagogisk indsats med borgeren i centrum
kræver et professionelt værktøj til dokumentation og videndeling.
Det får du med EG Sensum Bosted.
Med Sensum Bosted er du altid ajour med dokumentation og viden om,
hvad I gør, og hvad der virker – til gavn og glæde for både borgere, medarbejdere og ledelse.
Sensum Bosted – til store og små tilbud
Sensum Bosted understøtter dokumentationsbehovene i alle former for
specialiserede tilbud på socialområdet. Systemet sætter borgeren i centrum
og sikrer, at medarbejderne har adgang til alle nødvendige oplysninger
døgnet rundt og løbende kan dokumentere opsatte mål og delmål.
På den måde kan tilbuddet hele tiden synliggøre effekten af sin indsats
over for kommunen og andre samarbejdspartnere.
Dine fordele med Sensum Bosted
Sensum Bosted er det bedste og mest veludbyggede socialfaglige
it-system på markedet.
Systemet er webbaseret og tilgængeligt døgnet rundt. Sensum Bosted er
desuden modulopbygget. Derfor kan du selv vælge, hvor avanceret løsningen
skal være. Med få grundmoduler har du alle de værktøjer, du skal bruge for
at levere og dokumentere en professionel indsats.

Handleplan

Dagbog

Sensum Bosted har moduler
til alle hverdagens opgaver
Uanset hvor du arbejder, understøtter Sensum Bosted din hverdag. Sensum Bosted
er bygget op om en række brugervenlige
basismoduler, der tilsammen dækker de
væsentligste behov i hverdagen i et dageller døgntilbud på det specialiserede
socialområde (se eksempler til højre).
Sensum Bosted indeholder desuden en lang
række moduler, som tilbuddet kan vælge at
tage i anvendelse efter behov, fx beboerøkonomi og effektmåling med Indikator 2.0.

- til dokumentation
af daglige
observationer

– individuel digital
handleplan med
effektmåling på mål
og delmål

Statistik

Medicin

– struktureret
udtræk af data til
status og tilsyn m.m.

– til administration
og dokumentation af
medicinhåndteringen

EG
Sensum Bosted
Opgaver

Kalender

– håndtering af
kort- og langsigtede
opgaver

– fælleskalender med
aftalefunktionalitet

Advis

Brevskabeloner

– internt meddelelsessystem med mulighed
for at dele filer

– håndtering af
standardbreve

Dokumenter
– håndtering af
alle former for
digitale filer

Som tilbuddets leder får du:
•
Et socialfagligt it-system, som understøtter tilbuddets dokumenta
tionsbehov både internt medarbejderne imellem og eksternt over for
kommune, tilsyn og samarbejdspartnere
•
Mulighed for via effektmålingsmodulet at generere diverse rapporter
og grafiske visninger, som kan synliggøre effekten af tilbuddets indsats
over for borgerne
•
Et system med en gennemskuelig pris og mulighed for udvikling.
Som medarbejder i tilbuddet får du:
•
Et enkelt og brugervenligt system, der giver dig et hurtigt overblik over
dine opgaver og de borgere, som du er ansvarlig for i hverdagen
•
Adgang til alle relevante oplysninger om de borgere, som du har ansvar
for, når uanset hvor eller hvornår du har brug for oplysningerne
•
Et system, der minimerer arbejdet med dobbeltindtastninger takket
være automatisk indberetning og genbrug af data.

Fora

– digital platform
til daglig intern
kommunikation og
videndeling

Sensum Bosted er et onlineværktøj,
der gør det muligt at:
• Skabe bedre liv gennem målbar
udvikling
• Dokumentere effekten af indsatsen
systematisk
• Understøtte ledelsen i at træffe
bedre valg på et oplyst grundlag.
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Som ansvarlig for tilbuddets it-systemer får du:
•
Et 100 % sikkert datasystem, der overholder Datatilsynets krav til
opbevaring af personfølsomme data, med driftsovervågning 24 timer i
døgnet, 365 dage om året
•
Et system, der opdateres tre gange årligt med nye features og funktionaliteter, der som udgangspunkt stilles gratis til rådighed for alle systemets
brugere.

Sensum Bosted kan
købes via SKI 02.19

© 2016 EG A/S.
Varemærker og registrerede varemærker tilhørende tredjepart i dette dokument tilhører de respektive ejere.

Kontakt EG på tlf. 6617 7313, eller
send en mail til egto@eg.dk.
Du kan også læse mere om Sensum Bosted
på www.eg.dk.

