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Styrk samarbejdet om den
ressourcefokuserede indsats med EG KRAP
FORDELE
• Bygger på den anerkendte og
dokumenterede KRAP-metode
• Giver markant bedre overblik, effek
tivitet og koordinationsmuligheder
• Gør dine ansatte fri af papirbårne
processer og besværlige sagsgange
• Gør det nemt at dele og opdateret
information mellem personer og
faggrupper
• Eliminerer dobbeltarbejde og mini
merer risikoen for fejl og misforstå
elser.

EG KRAP giver fuldt digital understøttelse af den anerkendte og
dokumenterede KRAP-metodik, eliminerer store mængder papirarbejde
og styrker samarbejde, koordination og videndeling på tværs af
faggrupper og interessenter. Det styrker overblikket og giver bedre
indblik i den enkelte borgers udvikling.
Drop papirarbejdet, og gør KRAP-indsatsen digital
På bl.a. specialområdet bliver KRAP stadig mere udbredt som en praktisk
orienteret, anerkendt og dokumenteret metodik, der tager udgangspunkt
i borgernes ressourcer og kompetencer. KRAP giver sammenhæng og
mening i hverdagen, men kan også være papirtung og krævende at
arbejde korrekt med.
EG KRAP leverer den første, fuldt digitaliserede understøttelse af metodikken, hvilket skærer en masse manuelt papirarbejde væk og gør arbejdet
markant nemmere. Samtidig får fagpersonalet på din institution eller
dit botilbud det længe ønskede overblik over den enkelte borgers udvikling.
Gem og genfind nemt viden
KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret & Anerkendende Pædagogik og
tager bl.a. udgangspunkt i den enkelte borgers aktuelle ressourcer og situation. Øjebliksbilleder registreres i faste skemaer, som personalet udfylder i
hånden, scanner og lagrer. Det er tidskrævende og gør det svært fx at søge
og genfinde viden fra tidligere registreringer.

EG www.eg.dk

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

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

FUNKTIONER
• Gør de gængse KRAP-skemaer
digitale
• Bygger automatisk statistik over
udfyldte øjebliksbilleder
• Tilbydes først til Sensum Bosted,
siden som standalone-løsning eller
som integration til eksisterende
fagsystemer
• 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.

Første version af EG KRAP tilbydes til eksisterende Sensum Bostedbrugere. I efterfølgende versioner vil KRAP blive tilgængelig som stand
alone-løsning eller som integration til eksisterende fagsystemer.
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.
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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.

EG er en skandinavisk teknologipartner, der leverer digitaliseringsløsninger i verdensklasse til
offentlige og kommercielle kunder. Vores mål er at give vores kunder mulighed for at realisere
deres fulde potentiale. Vores middel er konsekvent kundefokus, dyb brancheforståelse samt
tiltrækning og fastholdelse af branchens dygtigste. Vil du være med? Læs mere på eg.dk.
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