EG E-MERGENCY
CAREPLAN

Skab overblik, og minimer forstyrrelser
EG Sensum Informationsstander er en interaktiv digital kommunikationsløsning
til det moderne dag- og døgntilbud. Med din helt egen virtuelle receptionist får
du en unik mulighed for at skabe overblik på dit plejehjem for både beboere,
gæster og medarbejdere. Og god vidensdeling skaber trivsel for både medarbejdere og beboere.
På informationsstanderen kan
•
Beboerne fx orientere sig om dagens aktiviteter og vælge dagens menu
til eller fra.
•
Medarbejderen få overblik over dagens opgaver og se hvilke kolleger,
der er på arbejde.
•
Pårørende og gæster får en update på ugens begivenheder og hurtigt
blive guidet rundt i huset med letforståelig find vej-funktion.
Alle data på informationsstanderen er synkroniseret med stamoplysninger
og vagtplaner m.m. i EG Sensum og kan desuden integrere til en lang række
tredjepartssystemer.
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Det siger en superbruger:
”Løsningen 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
ønske. Det er bl.a. det, som gør løsningen til noget særligt”.
Mads Aarup, it-projektleder,
Specialområdet Autisme,
Region Midtjylland
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Alle tilbud er forskellige. Derfor kan du naturligvis tilpasse og konfigurere
oplysningerne på jeres informationsstander, så de vises, som I ønsker, og
indeholder de oplysninger, som I har brug for i hverdagen.
Som standard er informationsstanderen opsat til at vise oplysninger om:
•
Medarbejdere – hvem er på vagt, og hvad er deres opgaver.
•
Beboerne – aktivitetsplan med overblik over tilmeldte og mulighed for
tilmelding.
•
Madplan – dags- og ugeplan med mulighed for at vælge måltider til og fra
•
Dagens vejr – lokalt.
Men det er også muligt at koble en række avancerede muligheder til løsningen, som fx medarbejdernes check-in via NFC-chip, der integreres med
vagtplansystemet, sende beskeder om borgerens til- og fravalg af dagens
menu videre til ekstern leverandør og meget andet.
Det er også muligt at køre med flere versioner af informationsstanderen,
så beboerne fx får en særlig version, hvor de fra deres egen stue via deres
personlige tablet kan tilmelde sig aktiviteter, sammensætte dagens måltider og følge med i, hvem der er på arbejde.
EG Sensum Informationsstander skræddersys til det enkelte dag- og døgntilbud.
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• Optimering af tid
• Forbedret arbejdsmiljø
• Færre utilsigtede hændelser

Hjem

Hj

• Bedre kommunikation
• Understøttelse af borgeren
• Øget tryghedsfølelse
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• Struktur og støtte i hverdagen
• Øget selvhjulpenhed
• Større indsigt i egen hverdag
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• Information til besøgende
• Færre forstyrrelser
• Optimering af arbejdsgange

Gevinster ved anvendelse af EG
Sensum Careplan:
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.
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Kontakt os derfor, så vi sammen kan finde den rette løsning 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 1.900 medarbejdere, som med deres
viden og brancheindsigt bidrager til produktivitetsforbedringer hos vores kunder i Danmark, Norge
og Sverige.
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www.eg.dk/offentlig-digitalisering/careplan

