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Få styr på dokumentationen i god tid
inden et risikobaseret tilsyn
Det er afgørende at kunne leve op til de nye og skrappe
procedure- og dokumentationskrav, hvis Styrelsen for
Patientsikkerhed foretager risikobaseret tilsyn med kort
varsel. Med Sundhedsmodulet til EG Sensum Bosted opfylder
du nemmere kravene, letter dagligdagen for de ansatte,
bevarer overblikket og er altid klar, hvis Styrelsen skulle
melde sin ankomst.
Et regelsæt fra 2017 skærper kravene til den dokumentation,
bosteder skal kunne fremlægge i tilfælde af et risikobaseret tilsyn
fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er krævende at indsamle og
strukturere alle de påkrævede informationer korrekt – og overser du
et eller flere punkter, kan det føre til kritik, påbud eller andre
sanktioner.
Med Sundhedsmodulet EG Sensum Bosted sætter du struktur på
arbejdet, drager fordel af øget overblik i det daglige arbejde med
borgerne og kan gå tilsyn i møde med ro i maven.
Modul samler alle nøgleinformationer ét sted
Sundhedsmodulet til EG Sensum Bosted er en brugervenlig løsning,
som er bygget med det formål at samle, organisere og skabe
fuldstændigt overblik over den enkelte borgers
sundhedsinformationer.
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Fordele
• Lev nemmere op til procedureog dokumentationskrav fra
Styrelsen for Patientsikkerhed
• Hav altid dokumentationen på
plads til et risikobaseret tilsyn
• Skab bedre overblik over
borgernes sundhed
• Arbejd systematisk med
sygeplejefaglig dokumentation
• Få overblik over borgerens
potentielle og aktuelle
problemområder
• Let det daglige arbejde med
sundhedsfaglig dokumentation
• Genbrug dine eksisterende
data

Med Sundhedsmodulet til EG Sensum Bosted får du
styr på dokumentationen i god tid inden et
risikobaseret tilsyn.

Herunder kan nævnes:

•
•
•
•
•

Borgerens medicinoplysninger og allergier
Sundhedsfagligt relevante kontaktpersoner
Overblik over de 12 sygeplejefaglige områder, som skal være
på plads ved et tilsyn
En systematiseret tilgang til beskrivelse og dokumentation
af borgerens sundhedsmæssige tilstand, pleje og behandling
Hurtig adgang til den relevante sygeplejefaglige
dokumentation

Let hverdagen for medarbejdere og ledelse
Sundhedsmodulet gør det lettere at gennemskue de komplekse
krav til den sundhedsfaglige dokumentation.
Samtidig får du og dine medarbejdere et godt grundlag for at
arbejde metodisk og korrekt med procedurer og informationer. Det
styrker den daglige, borgernære indsats og gør det nemt at
dokumentere indsatsen i tilfælde af et risikobaseret kontrolbesøg.
Det letter hverdagen for medarbejderne og giver ledelsen
sikkerhed for, at I gør alt, hvad I kan for at opfylde de beskrevne
krav.
Drag fordel af konstant udvikling
Sundhedsmodulet til EG Sensum Bosted er udviklet i tæt
samarbejde med fem kommuner og fagpersoner med indsigt i de
aktuelle regler.
Modulet udvikles løbende, så det også fremover kan støtte
dokumentationsarbejde og borgernær indsats på dit bosted i takt
med, at Styrelsen for Patientsikkerhed omdefinerer målepunkter
og fokusområder.
Kom hurtigt og nemt I gang
Modulet er meget nemt at implementere og tage i brug – det
kræver ikke meget andet end en samtale med din EG-kontakt, der
aktiverer modulet i EG Sensum Bosted.
Samtidig får du et kort introduktionsforløb, som sikrer, at I er i
stand til at bruge modulet som grundlag for den løbende
dokumentationsindsats.

Funktioner
• Brugervenlig, onlinebaseret
løsning
• Hurtig og nem implementering
• Overblik over borgerens
medicinallergier og andre
relevante medicin oplysninger
• Samler sundhedsfaglige
relevante kontaktpersoner
• Konsoliderer oplysninger om
de tolv sygeplejefaglige
problemområder og
målepunkter
• Systematiseret tilgang til
beskrivelsen af dokumentation
for borgerens
sundhedsmæssige tilstand
samt pleje og behandling
• Hurtig adgang til relevant
sygeplejefaglig
dokumentation.

Kontakt EG Digital Welfare på
tlf. 6617 7313 eller eg@eg.dk
Læs mere: www.eg.dk/sundhedsmodul
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