EG SENSUM
SHAREPLAN

EG Sensum Shareplan hjælper med at løse
hverdagens udfordringer på bosteder,
institutioner og specialtilbud
Arbejdsgange og relationer optimeres, og mennesket
bliver mere selvhjulpent og får struktur i hverdagen
med EG Sensum Shareplan.
Sensum Shareplan er en modulær kommunikations-, struktur- og
planlægningsplatform udviklet til at forbedre livet for borgerne, optimere
personalets arbejdsgange og forbedre kommunikationen mellem borger,
personale og familien.
Platformen består af:
 En brugerflade med let forståelige moduler til borgeren, som skaber struktur
og indsigt i hverdagen
 Et administrationssystem, mobil apps og overbliksskærme til personalet
som bl.a. hjælper med at styre og skabe overblik over dagens opgaver
 En mobil app til familien som giver dem mulighed for at få indsigt og
deltage i hverdagen
Derudover strømliner platformen informationen på stedet bl.a. via infoskærme
og virtuelle receptionister.
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Det siger en superbruger:
”EG Sensum Shareplan giver værdi
for alle i organisationen – både
borgere, medarbejdere og ledelse.
Det er fleksibelt, brugervenligt og
ikke kun et støttesystem. Det er
også et opgavestyrings- og
kommunikationssystem, som kan
udbygges efter ønsker. Det er bl.a.
det, som gør Sensum Shareplan til
noget særligt”.
- Mads Aarup, IT-projektleder,
Specialområdet Autisme,
Region Midtjylland.
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• Struktur og støtte i hverdagen
• Øget selvhjulpenhed
• Større indsigt i egen hverdag
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Værd at vide om Sensum Shareplan
Businesscases
Sensum Shareplan anvendes i dag på over 20 forskellige institutioner,
bosteder og plejecentre. Kontakt os for referencer til businesscases.
Integration til andre systemer
Sensum Shareplan er en samarbejdsplatform og åben for integrationer. På
nuværende tidspunkt udveksler Sensum Shareplan bl.a. data med EG Sensum
Bosted, Silkeborg Data, Ascom, CSC, DoseSystem, Qualcomm, Abena, PCdata
og Master Cater m.fl.
Anvendes på tværs af sektorer
Sensum Shareplan bliver anvendt på tværs af sektorer, og kan derfor anvendes
af ældre-, handicap- og specialområdet samt inden for psykiatrien.
Virker på alle platforme
Sensum Shareplan fungerer på tværs af alle platforme – både Android,
iOS og Windows – og fungerer både på pc’er og mobile enheder som
tablets og smartphones.
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Sensum Shareplan skræddersys til den enkelte.
Kontakt os derfor, så vi sammen kan finde den rette Sensum Shareplanløsning til jer!

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 2.000 medarbejdere, som med deres
viden og brancheindsigt bidrager til produktivitetsforbedringer hos vores kunder i Danmark, Norge
og Sverige.
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Personale
• Optimering af tid
• Forbedret arbejdsmiljø
• Færre utilsigtede hændelser
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• Bedre kommunikation
• Understøttelse af borgeren
• Øget tryghedsfølelse
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• Information til besøgende
• Færre forstyrrelser
• Optimering af arbejdsgange

Gevinster ved anvendelse af
EG Sensum Shareplan:
Specialtilbud
• Bedre kommunikation på afdelingerne
• Styrket overblik over medarbejderopgaver
• Medbestemmelse og
selvstændiggørelse for borgerne
Institution
• 50 % mindre tid på kontorerne
• Ingen fejlmedicineringer
• Markant bedre dialog med pårørende
Bosted
• Frigivelse af 37 minutter pr. borger
pr. hverdag
• Mere ATA-tid med borgerne
• Markant bedre dialog med pårørende
Allerede beviste businesscases
med Sensum Shareplan.

Kontakt EG Emergency på
6312 1911 eller e-mail kontakt@shareplan.dk.
Læs mere på www.shareplan.dk.

