
Optimér samarbejdet 
mellem kommune og 
bosted med Fællesplan
Hold alle aktører opdateret om handlingsplaner, brug tiden 
effektivt, og undgå fejl i sagsbehandlingen

Det er en tung, manuel proces at holde alle parter opdateret, når der oprettes 
eller ændres i en handlings- eller udredningsplan for en borger på et tilbud.

Når kommunens sagsbehandler ændrer data i EG Sensum, skal dokumentet 
sendes til døgninstitutionen og lægges ind i Bosted-systemet — og omvendt. 
Alle er nødt til at sende opdateringer til hinanden, ligesom ændringer skal 
opdateres to steder. Det spilder tid og øger risikoen for fejl og misforståelser.

Løsningen er at integrere planer/skemaer mellem de to systemer og — populært 
sagt — gøre døde data levende.

Hold alle opdateret om seneste udvikling

Fællesplan integrerer Sensum og Bosted, så myndighed og udfører arbejder med 
samme sæt konstant opdaterede informationer. Når kommunen fx sender en 
anmodning via Sensum, vil den være umiddelbart tilgængelig i Bosted. Data skal 
derfor kun opdateres ét sted.

Fordele —
Fællesplan
• Du og alle andre aktører 

arbejder hele tiden med 
levende data, da alt opdateres 
på tværs af EG Sensum og 
Bosted.

• Alle aktører undgår 
dobbeltarbejde, og det 
begrænser antallet af 
fejlkilder.

• Både kommune og udfører er 
konstant informeret om nye 
og ændrede planer, mål og 
delmål. 

• Et højt sikkerhedsniveau sikrer 
fortrolige data optimalt.

• Samler dokumentation for 
indsatsen ét sted og gør 
resultater tydelige for alle 
aktører.



Så når en aktør — myndighed eller udfører — retter i informationer og planer, kan 
andre aktører automatisk læse med og arbejde videre på et opdateret grundlag. 
Alle har adgang til seneste viden om udviklingen i et DHUV-/ VUM-forløb, kender 
relevante detaljer om dokumentation og indsats og kan følge op på mål.

Understøtter alle relevante standarder

Modulet kan anvendes i en række sammenhænge og understøtter fx udredning 
på både voksen- og børneområdet efter hhv. VUM- og ICS-standarderne.

Med Fællesplan kan man også sikre tæt koordinering af målfastlæggelse og 
effektmåling helt ned på borgerniveau.

Ligeledes ved udfører hele tiden, hvilke planer der er lagt for borgeren, som 
tilbuddet skal hjælpe med at opfylde. Det kan fx være behandlingstilbud eller 
beskæftigelsesforløb.

Fintmasket sikkerhedsstruktur sikrer private data

Med Fællesplan udveksles data mellem Sensum og Bosted med en meget høj 
grad af sikkerhed. Tilsvarende kan kommunen selv styre sikkerhedsniveau og —
helt ned på feltniveau — beslutte, hvilke informationer der er tilgængelige for 
udfører.

Fællesplan overholder alle standarder for behandling af personhenførbare 
informationer og sikrer, at fortrolig viden forbliver fortrolig.

Kom hurtigt og nemt i gang

Fællesplan er et modul, der som udgangspunkt er indbygget i både Bosted og 
Sensum. Derfor skal kommunen blot træffe beslutning om at anvende det. 
Herefter vil det være tilgængeligt efter et kort og velstruktureret projektforløb.

Funktioner i 
Fællesplan

• Gnidningsløs integration 
mellem Bosted og EG Sensum.

• Rettighedsstyring på 
feltniveau fra EG Sensum. 
Kommunen bestemmer hvilke 
felter, udfører kan se og skrive 
i.

• Tekst, der af udfører tilføjes til 
felter i planen i Bosted, er 
umiddelbart tilgængelig for 
kommunen i Sensum.

• Der kan udarbejdes delmål for 
mål, der er modtaget fra 
Sensum.

• Genbrug af mål på tværs af 
planer.

• Målfane med overblik over alle 
borgerens mål i Sensum.

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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