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inCorp FKO: Digital understøttelse af faglige
kvalitetsoplysninger
Effektmåling og resultatbaseret
styring med inCorp FKO betyder:
• At der sikres systematisk registrering og dokumentation af indsatsen
• At modulet fungerer som et
fleksibelt socialfagligt værktøj til
justering og ændring af indsatsen
• At arbejdet med modulet skaber et
grundlag for faglig sparring med
kolleger om indsatsen
• At indikatormodulet understøtter
grundlaget for udvikling af metoder
og indsatser
• At ledelsens beslutningsgrundlag
styrkes, så den kan træffe bedre og
mere oplyste beslutninger
• At den samlede indsats fokuseres
og styrkes til gavn for borgerne

Hvis du vil supplere din bestilling af en social ydelse med en klar og tydelig
forventning om effekten af indsatsen og følge op på resultatet, er inCorp
FKO det oplagte valg.
inCorp FKO er et modul, der integrerer vores kernesystemer inCorp Portal og
Bosted System. Det betyder, at sagsbehandlernes bestilling med tilhørende
forventninger til resultatet af indsatsen, effektmåling på tilbudsniveau
samt status og opfølgning på krav kan håndteres og dokumenteres i et
sammenhængende sagsflow.
Den form for digitalisering af hverdagens rutiner kalder vi New Social
Management, en helhedsorienteret og resultatorienteret tilgang til den
enkelte borger, der skaber positive forandringer både hos borgeren og på
bundlinjen.
Testet i praksis
Selve effektmålingsmetoden, faglige kvalitetsoplysninger (FKO) er udviklet
og testet i praksis med udgangspunkt i Voksenudredningsmetoden af et
partnerskab bestående af de seks kommuner Aalborg, Esbjerg, Frederiksberg, Gribskov, Gladsaxe og Randers samt Rambøll og KL. Metoden kan frit
benyttes af alle kommuner.
I samarbejde med Esbjerg Kommune har EG Team Online digitaliseret
effektmålingsværktøjet.

EG www.eg.dk
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Kom godt i gang med Bosted Indikator 2.0
Indikator 2.0 er et enkelt og overskueligt værktøj i Bosted System, der gør
det muligt for medarbejderne at foretage indikatorregistreringer for den
enkelte borger. Medarbejderne indtaster løbende oplysninger om borgerens
adfærd i et modul, hvor man kan registrere oplysninger om alle former for
indikatorer, fx om adfærd, medicinhåndtering, sociale forhold og sundhed.
I Indikator 2.0 kan du blandt andet:
• Oprette fælles indikatorkataloger med hjælpetekster
• Knytte indikatormålinger til mål og delmål
• Opstille og operationalisere individuelle målepunkter for borgerne
• Give automatisk advisering fra startsiden til den relevante medarbejder,
når en indikatormåling skal udfyldes
• Angive, om der skal foretages daglige, ugentlige, 14-dags eller halvårlige
målinger
• Sammenholde forskellige indikatorer i en grafisk visning
• Vise gennemsnit af alle de forskellige målinger og borgere
• Foretage dataudtræk af statistiske målinger som csv- eller pdf-filer
• Registrere relationer mellem imellem personale og borger.

Som pædagog får du:
• Et ensartet flow og styring samt
overblik over indsats og ressourcer
• Et nemt og brugervenligt værktøj,
som automatiserer indberetning til
nationale registre og databaser uden
unødig dobbeltindtastning af data
• Professionel support af løsningen.

Som leder får du:
• Øget kvalitet i de indberettede data
• En mærkbar tidsbesparelse i forbindelse med indberetning til lovpligtige
registre m.m.
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Indikator 2.0 understøtter arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger og
kræver oprettelse af medarbejdere med unikt CPR-nummer i både inCorp
Portal og Bosted System.

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 1.600 medarbejdere, som med deres
viden og brancheindsigt bidrager til produktivitetsforbedringer hos vores kunder i Danmark, Norge
og Sverige.
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Kontakt EG på tlf. 6617 7313 eller pr.
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