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Fremtiden er mobil – og med EG Sensum Careplan Mobile har du altid dit 
vigtigste arbejdsredskab ved hånden – når og hvor du har brug for det.

Den mobile løsning giver dig nem og intuitiv adgang til alle de funktioner i 
EG Sensum Careplan, som du har behov for, når du er på farten: 

• Overblik over opgaver og indsatser
• Straksplanlægning af personale til besøg og opgaver – direkte fra mobilen
• Mulighed for at kvittere for udførte opgaver
• Stamdata på borger
• Borgerens medicinoplysninger
• Borgernotater
• NFC-teknologi til automatisk tjek-ind hos borger med integration til vagtplan.

Den mobile løsning har i øvrigt også en særlig find kollega-funktion, så du 
hele tiden kan se, hvor din kollega befinder sig, hvis du har brug for at dele 
oplysninger eller har brug for hjælp.
 

Styr på dagens opgaver på farten med 
EG Sensum Careplan Mobile

Det siger en superbruger:

”Løsningen giver værdi for alle 
i organisationen – både borgere, 
medarbejdere og ledelse. Det er 
fleksibelt, brugervenligt og ikke 
kun et støttesystem. Det er også et 
opgavestyrings- og kommunikations- 
system, som kan udbygges efter  
ønske. Det er bl.a. det, som gør løs-
ningen til noget særligt”. 

 
 Mads Aarup, it-projektleder, 

Specialområdet Autisme,  
Region Midtjylland
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Borger
• Struktur og støtte i hverdagen

• Øget selvhjulpenhed

• Større indsigt i egen hverdag

Familie
• Bedre kommunikation

• Understøttelse af borgeren

• Øget tryghedsfølelse

Hjem
• Information til besøgende

• Færre forstyrrelser

• Optimering af arbejdsgange

Personale
• Optimering af tid

• Forbedret arbejdsmiljø

• Færre utilsigtede hændelser

Hold din nye kollega i hånden

I en travl hverdag er tid penge, og der er ingen tid at spilde. Derfor er EG 
Sensum Careplan Mobile din nye bedste kollega. 

Når hjemmehjælperen skal tjekke plejeplanen, er mobilen lige ved hånden. 
Når kontaktpersonen står sammen med en udadreagerende borger på bold-
banen, skal hun ikke tilbage på kontoret for at notere ændringer i borgerens 
adfærd i form af en risikovurdering. Medarbejderen anvender sin smartpho-
ne og markerer med ét tastetryk den ændrede adfærd. 

Tilsvarende skal vagtplanlæggeren på plejecenteret ikke vente til eftermid-
dagens statusmøde for at se, hvilke opgaver der er løst i løbet af dagen. Når 
en opgave er løst, markerer social-og sundhedshjælperen på sin tablet eller 
smartphone, at opgaven er udført. Vagtplanlæggeren kan følge med på den 
interaktive tavle på kontoret og dirigere eventuelt ledige ressourcer hen, 
hvor der er uløste opgaver.

Nogle kalder det fagre nye verden – vi synes bare, det er smart.

Læs mere på
www.eg.dk/offentlig-digitalisering/careplan

It-løsninger, der styrker din forretning og matcher din branche
EG er blandt Skandinaviens førende leverandører af it-løsninger, der skaber forretningsmæssig
værdi for både små og store virksomheder. Vi har mere end 1.900 medarbejdere, som med deres
viden og brancheindsigt bidrager til produktivitetsforbedringer hos vores kunder i Danmark, Norge
og Sverige.

Gevinster ved anvendelse af 
løsningen: 

Specialtilbud

• Bedre kommunikation på afdelingerne

• Styrket overblik over medarbejder- 
opgaver

• Medbestemmelse og  
selvstændiggørelse for borgerne.

Institution

• 50 % mindre tid på kontorerne

• Ingen fejlmedicineringer

• Markant bedre dialog med pårørende.

Bosted

• Frigivelse af 37 minutter pr. borger 
pr. hverdag

• Mere ATA-tid med borgerne

• Markant bedre dialog med pårørende.

1
8

0
1

2
0

1
7

_V
1


