Effektive sociale tilbud
Workshop - Få inspiration til at optimere drift af jeres sociale
tilbud

Program
09:00

Velkomst
Rundstykke, netværk og dagens program

09:30

Oplæg: Det effektive sociale tilbud
Kravene til de sociale tilbud, uanset om de er offentlige eller private er klare: Den faglige
kvalitet skal være i top, ydelserne skal være billigere og i skal kunne dokumentere
effekten af jeres indsats. Vi ser på, hvad I bruger tiden på i dag og hvor det er muligt at
optimere uden at gå på kompromis med faglighed og menneskelighed.

10:00

Gruppeøvelse:
Hvor ligger det skjulte effektiviseringspotentiale? Vi regner os frem til, hvor meget et
typisk botilbud kan effektivisere i hverdagen uden det gør ondt på medarbejder eller
borger.

11:00

Breakout session I - Basic
Sådan kan du optimere din hverdag med
fokus på:
•
•
•
•

Daglig dokumentation
Effektmåling
Digital medicinhåndtering
Sikkerhed & GDPR

Målgruppe: Deltagere uden socialfagligt
IT-system/uden EG Sensum

Breakout session II - Avanceret
Sådan får du mest ud af EG Sensum
Bosted:
•
•
•
•

Dokumentationsstrategier
Metode og effektmåling
Systemoptimering
Sikkerhed & GDPR

Målgruppe: EG Sensum-brugere

12:00

Frokost

12:45

Opsamling fra breakout sesssions
Vi udveksler erfaringer mellem de to grupper og samler op på evt. fælles spørgsmål i
plenum.

13:45

Nyt og smart
Vi gennemgår et udvalg af helt nye løsninger, der virker og kan være med til at styrke
jeres faglighed og lette dokumentationsarbejdet i hverdagen:
•
•
•
•

Det risikobaseret sundhedstilsyn
Mailjournalisering
EG KRAP
EG Shareplan

14:45

Hjem fra workshop og hvad så?
Tilbud om systemgennemgang og optimering

15:00

Tak for i dag!

Vil I vide mere om tankerne bag det effektive tilbud?
Så download EGs gratis whitepaper: Whitepaper – 10 digitale veje til mere effektive botilbud
https://samfundsdesign.dk/temaer/effektbaseret-indsats/whitepaper-10-digitale-veje-til-mere-effektivebotilbud/

Praktisk
Dato og sted:
Mandag den 22. oktober 2018, Børsen, Slotsholmsgade 1, 1211 København K
Tirsdag den 19. november 2018, Østerbro 5, 5000 Odense C
Pris: Gratis for medlemmer af Selveje Danmark
Tilmelding: Til Gitte Landors på gla@selveje.dk eller ring på 91335850. Der er plads til 40 deltagere og
tilmelding sker efter først til mølle princippet.
Tilmeldingsfrist gældende for alle workshopdage: 10. oktober, 2018.
Afmeldingsfrist: 18. oktober, 2018.

