
Få tid til alt det vigtige 
med EG Sensum One
Tid er kostbar, så du skal bruge tiden fornuftigt. Med EG Sensum 
One kan du hurtigt dokumentere og dele din viden med både 
kolleger og myndighed. Så er der mere tid til omsorg og 
faglighed.

EG Sensum One er et samlet socialfagligt system til alle medarbejdere 
på det sociale område. Løsningen understøtter myndighedsarbejdet 
såvel som arbejdet på botilbud og dagtilbud til misbrugscentre og 
herberger.

Understøtter alle dokumentationsbehov

Løsningen understøtter alle aspekter af borgerens hverdag og den 
tilhørende dokumentation jævnfør de sociale- og sundhedsfaglige 
krav.
Med én samlet løsning sikrer I den faglige sammenhæng og overblik 
over borgerens plan, mål, delmål, effektvurdering og daglig 
dokumentation.

Alle de værktøjer du skal bruge

EG Sensum One er GDPR-sikker, tilgængelig 24/7 og opbygget af 
moduler, der understøtter arbejdet med hverdagens dokumentation 
og de mere krævende opgaver. Derfor kan I let skræddersy løsningen 
til jeres behov.

EG Sensum One 
skaber værdi for alle

• Ledelsen får et socialfagligt 
system, hvor det er nemt at 
udforme ledelsesrapporter, lave 
statistikker og få vist grafik over 
effekten af den indsats, der ydes 
til borgeren.

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

• Borgeren får digital adgang til 
eget forløb. Systemet kan 
leveres med en dedikeret Borger 
App

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

• Fleksibel understøttelse af 
arbejdet med planlægning og 
opgavetildeling. 

• Masser af smarte funktioner som



EG Sensum One: mere tid til omsorg og faglighed  EG Sensum One er 
nemt og sikkert 

• Fleksibel opbygning af 
organisation og 
adgangsstyring til data

• Et system – én database. Data 
dokumenteres ved kilden, 
hvilket resultere i bedre data 
kvalitet 

• Effektiv systemadministration 
med mulighed for 
rolle/rettighedsstyring

• Sikrer personfølsomme 
oplysninger og holder fokus på 
datasikkerhed.

• Hurtig implementering, der kan 
opdeles i faser efter jeres 
behov

• Integration til Danmarks 
Statistiks CPR-service og 
Outlook

• Løsningens datawarehouse
giver adgang til data på flere 
niveauer, hvilket gør det 
muligt at bringe data i spil ved 
de daglige brugere, ledere 
centralt såvel som decentralt 

• Lovpligtig digital arkivering

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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5 gode grunde til at vælge EG 
Sensum One
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Et dedikeret socialfagligt fagsystem som understøtter 
hele det specialiseret socialområde  

Understøttelse af faglige metoder som VUM 2.0 + FFB, 
ICS, FSIII, Risikovurdering og KRAP – med mulighed for 
dataudtræk

Sikre effektiv systematisk dokumentation på social- og 
sundhedsområdet 

Automatiske workflows, skabeloner og standard-
dokumenter 

Integrationer til Digital post, CPR, MedCom, Outlook, 
vagtplanssystemer, FMK Danmarks statistik m.m.
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