
EG Sensum One 
– samlet socialfaglig løsning til myndighed og udfører 



Med EG Sensum one får I sat struktur på 
den social faglige indsats på specialområdet 
med fokus på automatisering, overblik og 
samarbejde. 

• Samler det socialfaglige arbejde 

• Tilbyder sammenhæng og overblik på tværs  
 af hele specialområdet

• Skaber bedre liv med målbare indsatser

EG Sensum One er et sammenhængende social
fagligt itværktøj, der kan anvendes af både 
myndighed og udfører samlet eller hver for sig.

Selv om EG Sensum One er en standardløsning er 
den let at tilpasse til alle tilbudstyper og bruger
profiler lige fra socialforvaltningen i den store 
region til det enkelte botilbud, dagtilbud, mis
brugscenter og herberg eller krisecenter.

Løsningen er modulopbygget, så den understøtter 
alle aspekter af borgerens hverdag og tilhørende 
dokumentationskrav og den enkelte region, kom
mune, organisation eller tilbud beslutter selv 
hvilke moduler, der tages i anvendelse fra start 
eller eventuelt tilføjes senere.
 
Den webbaserede løsning leveres som Software
asaService, så I behøver ikke bekymre jer om 
sikkerhed, drift, løbende vedligehold og opdatering 
af systemet.

Kort produkt 
præsentation

Sådan fungerer  
EG Sensum One

Vi har valgt at fortsætte samarbejdet med EG og 
EG Sensum One, fordi EG i udbuddet blev vurderet 
bedst til at leve op til vores opstillede kriterier for 
en målrettet og brugervenlig løsning, der under
støtter medarbejderne i deres faglige arbejde 
med de udsatte borgere på vores tilbud
 
Martin Bjørn Jensen, administrationschef i Specialsek
toren, Region Nordjylland

Derfor har vi valgt 
EG Sensum One



Tæt samarbejde om den sociale indsats for borgeren betyder alt for 
effekten af indsat. 

EG Sensum One er derfor udviklet til at fremme samarbejdet mellem alle aktørerne 
omkring den enkelte borger. Lige fra kommunens socialchef og sagsbehandleren 
til tilbuddets socialpædagog, borgerens egen læge, pårørende og naturligvis og 
borgeren selv. 

I EG Sensum One finder I alle de relevante arbejdsværktøjer som sikrer, at I får 
mest muligt ud af ressourcerne til gavn for den enkelte borger:

EG Sensum One fremmer forståelse  
og samarbejde

•  Sagsbehandling & økonomisk overblik

•  Faglige metoder som VUM 2.0, FFB og KRAP 

•  Overblik og planlægning

•  Sikker medicinhåndtering med FMK

•  Socialfaglig dokumentation

•  Sygeplejefaglig udredning og dokumentation

•  Straksdokumentation via apps og mobile enheder 

•  Borgerinddragelse via app, extranet og infoskærme

Tilbud

EG Sensum One

Borger & 
pårørende

Tilsyn m.m.
Samarbejds-

partnere

Myndighed



Selv om EG Sensum One er et bredt 
favnende system, der anvendes lige 
godt af myndighed og udfører, vælger I 
selv, hvordan medarbejdernes startside 
skal se ud. 

Startsiden er medarbejderens person
lige dashboard, hvor man kan både kan 
se egne opgaver og hurtigt navigere 
rundt i løsningen.

På den måde skaber I lynhurtigt over
blik for den enkelte medarbejder over 
de vigtige informationer og opgaver, 
uanset om det er en sagsbehandler, 
centerleder eller socialpædagog.

I vælger selv jeres 
arbejdsfokus 



Professionel 
sagsbehandling 
skaber tryghed 
og retfærdighed
Med en systematisk og metodisk udredning sikrer I 
en effektiv og retfærdig sagsbehandling.

EG Sensum One hjælper jer med at sikre den 
faglige sammenhæng på tværs af myndighed 
og udfører og giver alle et sammenhængende 
overblik over borgerens plan, ydelser, mål, delmål, 
effekten af indsatsen og de daglige observationer 
og journalnotater. 
 EG Sensum One kan I sammen udrede planlægge 
og følge op på borgerens aktive og eventuelt 
forventede forløb og nå det bedste resultat i 
fællesskab.

Den enkelte bruger kan selv vælge hvilken faglig 
plan, der ønskes oprettet ud fra en række prædefi
nerede eller individuelt opsatte skabeloner.



Ved at fastsætte realistiske og individuelle mål sammen 
med borgeren er det muligt at opnå bedre liv og mere 
selvhjulpne borgere enten gennem personlig udvikling 
eller ved at fastholde borgerens kompetencer.

EG Sensum One gør det nemt at opsætte mål og delmål, 
dokumentere på målene og dermed vise progressionen i 
indsatsen. 

Skab bedre liv 
gennem målbar 
udvikling

På det enkelte botilbud skal der være styr på såvel den 
socialfaglige som den sundhedsfaglige indsats. 

Sammen med løsningens andre faglige metoder finder 
I derfor de 12 sygeplejefaglige områder, hvor I syste
matisk kan arbejde med de enkelte områder, det vil 
sige vurdere borgerens sundhed i forhold til de enkelte 
punkter og planægge eventuelle sundhedsindsatser.

I EG Sensum One er det også muligt at sende og mod
tage krypteret kommunikation direkte til og fra sund
hedsvæsenet, herunder læger, sygehuse og apoteker.

Fra socialfaglig til sund
hedsfaglig indsats



Borgeren har sit helt eget stamkort

Hvis der er behov for at afslutte 
ændre eller tilføje nye mål og 
delmål er det hurtigt gjort – også 
sammen med borgeren.

I EG Sensum One er borgeren sat i centrum. Alle 
relevante oplysninger om den enkelte borger er 
samlet på et overskueligt stamkort. 

Her finder I alle relevante oplysninger om den 
enkelte borger, lige fra oplysninger om medicin 
og hjælpemidler til de journaliserede mails og 
dagbogsnoter.

Afdelinger, medarbejdere og alle øvrige ele
menter i EG Sensum One har også et stamkort, 
hvor man kan finde alle relevante informationer om 
fx den enkelte medarbejder eller fællesfaciliteter 
som busser.



Uanset om I har et eller flere tilbud samlet i en centerstruktur 
eller få tilbud med mange underafdelinger fordelt på forskellige 
ydelsesparagraffer, så kan I arbejde i samme system.

Hvis organisationen ændrer sig, er det let at tilpasse systemet til 
den nye organisationsform og fx tilføje nye tilbud eller afdelinger 
til den eksisterende struktur. 

Hvis en medarbejder er tilknyttet flere tilbud eller forskellige af
delinger, er det let for medarbejderen at skifte mellem sine arbejds
pladser fra startsiden. Medarbejderen kan også have forskellige 
rettigheder i systemet på de forskellige arbejdspladser. 

Systemet tilpasser sig 
jeres organisation 



Digital understøttelse af de faglige metoder, 
som I anvender, er en integreret del af EG 
Sensum One. 

Løsningen understøtter alle udbredte metoder som 
fx Fælles Faglige Begreber, (FFB), Voksenudrednings
metoden (VUM 2.0), Integrated Childrens System (ICS) 
og ikke mindst Fælles Sprog (FSIII).

De faglige metoder sættes op i systemet, så de 
passer til jeres målgruppe og hverdag, uanset om I 
henvender jer til børn og unge, voksne eller begge dele. 

De faglige metoder er fx integreret i jeres syste
matiske dokumentation på mål og delmål og arbejdet 
med metoderne understøttes med skabeloner og 
støttetekster, hvor det er relevant.

I EG Sensum kan I også arbejde digitalt med andre 
faglige metoder som fx Brøset Violence Check
list (BVC), Feedback Informed Treatment (FIT), 
Trivsels indekset WHO5, FGAF, SGAF og Kognitiv, 
Ressource fokuseret og Anerkendende Pædagogik 
(KRAP).

Vi understøtter jeres 
faglige metoder digitalt



Digital medicinhåndtering styrker borgernes sikkerhed og gør 
det lettere for jer at styre og håndtere den daglige udlevering af 
medicin.

I EG Sensum One har I alle de nødvendige værktøjer til sikker 
medicingivning til jeres borgere. Her kan I blandt andet:

Få samlet overoverblik over alle borgerens medicinoplysninger på 
stamkortet 

Synkronisere borgerens medicinliste med det Fælles MedicinKort (FMK)

Hente oplysninger om 2.800+ godkendte medicinpræparater fra 
Dansk Lægemiddel Informations system, promedicin.dk

Dokumentere medicinudleveringen via smartphone, pc eller tablet, så 
medarbejdere kan udlevere både receptpligtig medicin og PNmedicin 
og hente relevante oplysninger om borgerens medicin på stedet.

Medicinmodulet i EG Sensum One håndterer alle grundlæggende 
opgaver i forbindelse med medicinhåndtering, som fx at oprette 
medicin på borgeren, udlevere medicin dagligt og styre lager og 
styrker dermed medicinsikkerheden på tilbuddet.

STRAM DET DIGITALE 
LÅG PÅ PILLEGLASSET 



På mange sociale tilbud har medarbejderne kun 
begrænset adgang til en computer. Ofte er “husets” 
computer anbragt i et bestemt lokale væk fra borgerne, 
eller der er ventetid på adgangen til en computer i 
forbindelse med vagtskifte m.m. 

I EG Sensum One er det hurtigt at dokumentere i syste
met via smartphone eller tablet, uanset hvor I befinder 
jer, mens observationerne stadig står frisk i hukom
melsen, kvittere for udleveret medicin, eller blot vinge 
en veludført opgave af.

Gør arbejdet 
færdigt på stedet

Med effektmålingsværktøjet Indikator 3.0 til EG Sensum 
One kan I dokumentere effekten af indsatsen af jeres 
faglige indsats, koblet til borgerens plan og mål og delmål 
med et kontinuerligt overblik på borgerens almindelige 
trivsel i den daglige dokumentation.

Med få klik kan du opsamle data over tid om resultatet af dit 
arbejde med borgeren. Dermed får I løbende
• overblik over progression i forhold til mål og delmål

• systematisk data til statusrapporter

• viden til optimering af indsatserne

Mål og dokumenter 
effekten af jeres 
indsats



Når opgaverne er mange og hænderne få, er det 
vigtigt at sikre en god planlæg og kommunikation 
mellem planlægger, medarbejder og borger.

Derfor er EG Sensum One også et opgavestyrings 
og kommunikationssystem, som kan tilpasses den 
enkelte arbejdsplads og afdeling.

Det er fx enkelt at planlægge og fordele dagens opgaver mellem medarbejderne. 
Efterhånden som dagen skrider frem er det let at se, hvilke opgaver, der udestår 
og fordele dem retfærdigt, så medarbejderne kan hjælpe hinanden.

Via centralt placerede infoskærme i huset eller tablets på den enkelte stue kan 
både borgerne og de pårørende desuden tage lidt af presset på medarbejderne i 
hverdagen ved fx at selv at kunne holde sig orienteret om dagens aktiviteter og 
selv vælge mad fra menuen.

Med EG Sensum One kan I let og enkelt samarbejde tæt og sikkert med 
borgeren og andre eksterne parter som pårørende og ildsjæle 

Via ekstranet kan eksterne brugere fx få adgang til dele af systemet 
og læse eller skrive direkte i systemet. Eller kontaktpersonen kan sende 
borgeren et spørgeskema, som besvares via login til ekstranettet.

Adgangen til data i EG Sensum One er rettighedsstyret, så eksterne brugere 
får eget login med tilknyttede rettigheder, så man kan sikrer, at eksterne 
partnere kun har adgang til den relevante og ønskede information.

Planlæg og følg 
op på opgaver

Gør borgeren til aktiv 
part i egen sag



Datadrevne
beslutninger
Jeres observationer og den social og sundhedsfaglige 
dokumentation er værdifuld for borgeren – og for 
ledelsen, der har brug for at kende effekten er af den 
sociale indsats. Anvender vi de rigtige metoder og 
opnår vi de ønskede resultater?

Med EG Sensum One har I adgang til både enkel 
og avanceret statistik samt udtræk til systematisk 
ledelsesinformation, der understøtter den data
drevne beslutningsproces.

I får derfor lettere ved at levere aftalte statusrapport
er, besvare løbende forespørgsler og dele struktureret 
data med diverse tilsyn, Danmarks Statistik og meget 
andet.

Med EG Sensum 
One kan du let dele 
data med andre
Det specialiserede socialsystem består af et 
omfangsrigt net af aktører og systemlandskabet 
er stort. Med EG Sensum One er det let at dele 
data via både system til system integrationer og 
webapi.

EG Sensum One har blandt andet etablerede inte
grationer til Tilbudsportalen, CPRregister, Dan
marks statistik, Promedicin.dk,  økonomisystemer, 
Stofmisbrugsdatabasen, MedCom, samt en række 
AD og EDIsystemer. 

Vi udvikler også gerne særlige integrationer eller 
udstiller data til jeres samarbejdspartnere efter 
aftale med jer.



NEDSLAG 1: 

Brugervenligt

NEDSLAG 2: 

Fleksibelt

EG Sensum One er et brugervenligt og intuitivt 
system, hvor brugerne guides igennem, og det er 
hurtigt og enkelt at gemme og genfinde data, så 
man altid kan fortsætte og genoptage sit arbejde 
uden besvær.

EG Sensum One er opbygget af moduler, der under
støtter arbejdet med hverdagens rutineprægede 
dokumentation og de mere krævende opgaver, så I 
let kan skræddersy løsningen til jeres behov.

Som kunde i EG har du altid 
mulighed for at få kontakt til vores 
professionelle og let tilgængelige 
support medarbejdere.  
Medarbejderne kender til løsningen 
eller kan hurtigt finde frem til præcis 
den medarbejder, som kan hjælpe dig 
videre i arbejdet.

Support

NEDSLAG 3: 

Sikkert
EG Sensum One er et sikkert system, hvor data op
bevares omhyggeligt og adgangen til data er rettig
hedsstyret i overensstemmelse med GDPR, så det er 
trygt at kommunikere og dele viden med andre. 



Socialfaglige metoder

Understøtter faglige metoder som 
VUM, ICS,  KRAP, FIT, WHO5, BVC.

Sundhedsfaglige metoder

Understøtter de 12 sygeplejefaglige 
problem områder baseret på FSIII.

Økonomisk overblik

Skaber overblik over borgerens 
økonomi fx husleje, servicepakker 
og ydelser.

Sikker medicinhåndtering

Styrker en sikker og effektiv medicin
håndtering med stort medicinmodul 
og integration til FMK, DLI og SOR.

Datawarehouse

Skaber et effektivt overblik over data i 
datawarehouse med fleksible dash
boards.

Ledelsesinformation

Skaber viden til handling med 
indbyggede statistikfunktioner og 
mulighed for udtræk af rapporter.

Opgaveplanlægning

Gør det let at planlægge og fordele 
opgaver mellem myndighed og ud
fører via opgaver og kalenderstyring.

Hjælpemiddelhåndtering

Effektiviserer arbejdet med ind og udlån 
af hjælpemidler med integration til HMI 
og QRkoder.

Mobilitet

Understøtter straksdokumentation og 
videndeling via apps og mobile enheder 
som smartphone og tablets 

Videndeling

Gør det muligt at inddrage borgeren selv  
og andre relevante aktører som egen 
læge via dedikerede kommunikations
kanaler, extranet, apps og infoskærme.

Ydelser og forløb

Giver en enkelt overblik over borgerens 
ydelser og forløb med pris, tidsregistre
ring og statistik.

Datasikkerhed

Sikrer at alle data opbevare og hånd
teres, så GDPRforordningen overholdes.

HER ER 12 AF DE MANGE 
STÆRKE FORDELE VED EG 
SENSUM ONE  



Region Sjælland først med kom
plet ICSindikatorkatalog
Vi har arbejdet meget med, hvordan vi dokumenterer 
på regionens tilbud, og vi har haft et ønske om at 
gøre det på samme måde med et fælles udgangs
punkt i ICS og Voksenudredningsmetoden
 Konsulent Lisa Holck Andersen, Region Sjælland.

Region Sjælland har i samarbejde med EG udviklet nye individuelle 
planer og et komplet ICSindikatorkatalog til effektmåling af den 
specialpædagogiske indsats på børn og ungeområdet.  

Horisontens digitale rejse med EG
Når vi vækster, er det vigtigt, at kvaliteten 
følger med. Det stiller store krav til dokumen
tationen og organisationen. Heldigvis kan vi 
fortsætte den digitale rejse sammen med EG.
 Forstander Paw Koch, Horisonten.

Da Horisonten slog dørene op på Stevns i 2014, valgte 
forstand eren at satse på EG Sensum som tilbuddets dokumen
tationssystem. 

Forsorgshjem sparer tid og 
øger medicinsikkerheden
Før sad vi typisk i morgenkøen i tele
fonen til tre forskellige læger. Nu 
håndterer vi alle de små opgaver som 
rettelser og receptfornyelser online og 
ringer kun, når det er nødvendigt. Det 
giver store tidsbesparelser både for os 
og for lægerne.

Medarbejder Magnus Bo Kanstrup, Kanstrupgaard 
Forsorgshjem.

Ved at udskifte sit socialfaglige itsystem har 
Kanstrupgaard Forsorgshjem fået mere tid til  
kerneopgaven og øget kvaliteten i indsatsen.

Sagsbehandler og social
pædagog samarbejder i 
fælles plan for borgeren
Med Borgerens Fælles Plan i EG Sensum, 
hvor myndighed og udfører dokumen
terer i samme plan, har vi fået en samlet 
itunderstøttelse, der er med til at 
skabe overblik over progressionsdata 
for den enkelte borger

Socialchef Flemming Nielsen, Frederiksberg Kommune

Frederiksberg kommune har med sin Sociale Master
plan satset hårdt på at skabe en sammenhæng ende 
indsats for borgerne på det sociale område.

Kunderne siger… 



Kontakt 
www.eg.dkEG SENSUM ONE 

– samlet socialfaglig løsning 
til myndighed og udfører


