EG Sensum Myndighed til
børne- og ungeområdet

Derfor bør I vælge
EG Sensum
Myndighed:

Skab plads til fagligheden med et socialfagligt it-system, udviklet
målrettet til at understøtte den velfunderede indsats.

• Skab sammenhæng og
systematik i arbejdet med børn
og unge

Tusindvis af børn og unge kommer hvert år i kontakt med det specialiserede
socialområde grundet udfordringer af fysisk, psykisk eller social karakter. Alle har
de krav på en hurtig og målrettet indsats, der danner basis for det bedst mulige
børneliv og en værdig fremtid som voksne.

• Spar ressourcer med effektivt
samarbejde og viden
udveksling på tværs af
faggrænser

EG Sensum Myndighed er et brugervenligt og fleksibelt system, der håndterer
ICS-baserede sagsforløb for børn og unge systematisk og effektivt.

Sæt samarbejde og indsats i system

• Fleksibel løsning der
understøtter og automatiserer
arbejdsgange, processer og
indberetninger

Med EG Sensum Myndighed er det muligt for kommunen at målrette en
struktureret og fagligt velfunderet indsats tilpasset præcise behov.

• Lettere at overholde
lovgivning og tidsfrister

Det øger indsatsens kvalitet og optimerer samtidig ressourceforbrug og
samarbejde.
Løsningen styrker også det tværfaglige samarbejde bl.a. ved at sikre, at alle
involverede arbejder ud fra samme datasæt. Det er nemt at dele information og
automatisere processer og arbejdsgange internt og med tilbuddene i vores
udførerløsning EG Sensum Bosted, ligesom fx sagsbehandlere lettere kan
bevare overblikket på tværs af de ofte meget komplekse sagsforløb.

• Giver overblik og mindsker
risikoen for misforståelser,
tidsspilde og dobbeltarbejde
• Inddrager mere systematisk
familien og eksterne
samarbejdspartnere i
sagsforløbet

Solid understøttelse af lovgivning og faglig metode
Indbygget tidsstyring og opgavemodul giver det bedste grundlag for at forvalte
og overholde tidsfrister og forpligtelser i overensstemmelse med gældende
lovgivning.
Løsningen understøtter ICS i alle arbejdsgange, så sagsbehandleren fx nemt kan
se, præcis hvilken fase den enkelte indsats befinder sig i.

Understøtter både ledelsesinformation og familiekontakt
EG Sensum Myndighed støtter alle involverede gennem det samlede sagsforløb,
men gør det også nemt at konsolidere data til brug for information,
økonomistyring og ledelsesrapportering.
En række funktioner og integrationer letter den løbende kontakt til barnet eller
den unges familie og andre relevante samarbejdspartnere.
EG Sensum Myndighed understøtter fx også automatisk indberetning til bl.a.
Ankestyrelsen og Danmarks Statistiks CPR Service, der skaber et hurtigt overblik
over personlige relationer, herunder hvem der er part i forhold til
forældremyndighed.

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/

EG Sensum
Myndighed
understøtter:
• Ledelsesinformation, herunder
forecasting og
budgetstimulering
• Automatiske workflows,
skabeloner og
standarddokumenter
• Integration til Digital Post,
advis, Ankestyrelsen,
Danmarks Statistiks CPRservice og Outlook
• Lovpligtig digital arkivering

Kontakt EG Digital Welfare på tlf.:
7013 2211 eller kontakt@eg.dk

