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EG Clinea

Overskud i praksis
Recepten på en solid og fremtids-
sikret praksisløsning



EG Clinea holder sig opdateret på nye 
regler for digitalisering, datasikkerhed, 
indberetning og patientopfølgning. 
Det er din garanti for, at løsningen er 
på forkant med fremtidens behov og 
tendenser i sundhedsvæsnet. 

Færre klik, færre 
skærmbilleder

Effektivt 
undervisningsforløb

Patientopfølgning 
og datasikkerhed 

Sikkerhed i skyen

EG Clinea er recepten på en solid og fremtidssikret praksis-
løsning, der samler alle klinikkens opgaver og rutiner under 
ét. Det betyder, at du vil opleve samme digitale nærhed, i 
konsultationer, på sygebesøg, og når du udfører de øvrige 
patientrelaterede rutiner og arbejdsopgaver. 

Stabil drift og høj brugervenlighed sikrer dig og dit personale 
effektiv understøttelse af arbejdsgange, optimerer patient-
håndteringen og minimerer fejl.

EG Cliena 
Danmarks førende  
it-løsning til alment 
praktiserende læger  
og speciallæger

I EG Clinea arbejder du i mere overskue
lige moduler, end du er vant til såvel fra 
pc’en i din lægepraksis som fra mobil
og tablet. Du får du helt enkelt mere tid 
til dine patienter.

Uanset hvor og hvornår det passer 
dig, er det nemt at komme igang med 
EG Clinea, hvor du vil opleve den store 
værdi, systemet vil give dig i hver
dagen. Desuden står tilknyttede fag
eksperter klar til at hjælpe dig, når du 
har brug for det.

Du får et stabilt system med høj 
oppetid – uanset om du foretrækker 
egen server eller benytter online
versionen. Vælg EG Clinea i skyen – og 
undgå bekymringer om backup og 
minimer risikoen for hackerangreb.



EG Clinea er udviklet i tæt samarbejde med brancheorganisationer og erfarne danske læger og speciallæger.

Let at bruge og nemt at komme i gang

  Udviklet med brugerne i centrum, intuitivt og brugervenligt
  Nemt at integrere med andre systemer i praksis
  Fleksibel og personaliseret undervisning gennem elæring 

Mere tid 

  Færre klik, skærmbilleder og moduler gør  
 konsultationen nemmere
  Effektive arbejdsgange, hvor evt. patientvigtige 

 fejl minimeres
  Automatiske forløb i systemet giver smidigere 

 konsultationer

Én samlet løsning

  Arbejdsgange i praksis er samlet under ét og tager højde 
 for nye regler og ansvarsområder 
  Nemt at tilkoble intranet, instrumenter, økonomisystem osv.
  Hurtig tilvænning og større fortrolighed på tværs

Høj tilgængelighed og kompetent support

  Stabilt system med høj oppetid for såvel onlinebrugere som 
 egen server
  Hurtige supporthjælp sikrer optimal drift af klinikken 
  Kompetent og agil support af fageksperter i nærområdet

EG Clinea skaber 
overskud i praksis



Jeg har ikke et øjeblik fortrudt, 
at vi skiftede til EG Clinea. Vi 
skulle have gjort det noget før.

Palle Taarnhøj, praktiserende læge, 
Odense.

EG Clineas nye kunder giver 
lægesystemet en overordnet 
vurdering på 8 ud af 10 point

EG Clinea er virkelig gennemtænkt. 
Det er en æstetisk bedre oplevelse  
både i layout og procedure. Og det  
er en fornøjelse hele tiden at opdage 
nye funktioner og genveje. 

Lægerne Anders og Lise Petri 
Humlebæk

EG Healthcare står bag lægesystemet EG Clinea og er markedets førende leverandør af lægesystemer. EG Healthcare servicerer over
750 praktiserende læge og speciallægeklinikker. Med 60 medarbejdere inden for udvikling, support, salg, teknik – og med kontorer 
både i Jylland og på Sjælland er vi altid tæt på.


