
EG Sensum Bosted – et 
system til det hele med 
borgen i centrum
En professionel socialpædagogisk indsats med borgeren i 
centrum kræver et professionelt værktøj til dokumentation og 
videndeling. Det får du med EG Sensum Bosted.

Med EG 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.

EG Sensum Bosted – til store og små tilbud

EG 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.

EG Sensum Bosted er et online værktøj, 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.

Ved at vælge EG 
Sensum Bosted 
får du:
• Fuld dokumentation for 

tilbuddets kvalitet

• Et skræddersyet system, der 
understøtter 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 indikator-
målinger med grafisk visning

• Ingen sign-on-fee og frit valg 
mellem basis- eller 
standardimplementering

• Et brugervenligt system med 
fokus på faglig udvikling og 
evidens.

• Et webbaseret system, der er 
tilgængeligt døgnet rundt



Alle parter får indsigt og 
overblik

EG Sensum Bosted er en løsning med en 100 % gennemskuelig og forudsigelig 
prisstruktur, som understøtter alle funktioner i et socialfagligt tilbud.

• Ledelsen får et socialfagligt system, der understøtter alle interne og 
eksterne dokumentationsbehov. Det er nemt at udforme ledelsesrapporter, 
lave statistikker og få vist grafik over effekten af den indsats, der ydes til 
borgeren

• Løsningen understøtter let og effektiv levering af status og relevante data 
til kommunen ifm. socialt tilsyn

• Medarbejderne arbejder i et brugervenligt system, der giver konstant 
opdateret overblik over opgaver og alle relevante oplysninger om de borgere, 
de har ansvar for

• Dokumentationsopgaver gøres simple og effektive for medarbejderne via 
hurtige adgange til planer, mål, delmål og journal.

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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EG Sensum Bosted understøtter 
din hverdag

Uanset hvor du arbejder, understøtter EG 
Sensum Bosted din hverdag. 

Systemet er bygget op om en række 
brugervenlige basismoduler, der 
tilsammen dækker de væsentligste behov 
i hverdagen på et dag- eller døgntilbud på 
det specialiserede socialområde. Derfor 
kan du selv vælge, hvor avanceret 
løsningen skal være. 

https://eg.dk/om-eg/
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