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Velfærdsteknologi konkrete initiativer.

Ældrerådet har modtaget denne sag til høring og har i den anledning følgende kommentar:
Indledningsvis skal vi anføre, at vi med stor interesse vil følge, hvorledes værdighedspuljen til Dragør
udmøntes, og kan kun bifalde, at der bruges midler til velfærdsteknologi. Ældrerådet har dog tidligere i et
høringssvar også anvist andre områder, hvorpå nogle af disse midler kunne anvendes, nogle steder med
betydelig hurtigere effekt end i de nævnte konkrete tilfælde, hvor en ønsket indsats på 5 områder starter
ult. 2016 og 2/3 kvartal 2017 på kun 2 af de 5 nævnte områder, uden samtidig at nævne en
projektstart/slut for de sidste 3 kategorier.
Da dette er ikke anført noget sted, anbefaler Ældrerådet, der afsættets en tidslinje i sagsakterne, for det
videre forløb på alle 5 områder. Og at denne tidslinje løbende opfølges på SSU møderne.
Støttestrømper af/på
Dragør Kommune læner sig i høj grad kun op ad erfaringer i Odense Kommune. I tilfældet med
støttestrømper af/på er der 40 personer i Dragør, der dagligt udelukkende får hjælp hertil. Det kan i vor
optik lyde underligt, at Dragør Kommune skal afvente et resultat efter 1. kvartal 2017 inden en ikke alene
besparende indsats kan iværksættes, men også en indsats der betyder øget fleksibilitet og frihed for den
enkelte. Er andre kommuners erfaringer søgt indhentet?
Det bør anføres i sagsakten, hvornår dette tiltag forventes afsluttet for samtlige 40 borgere.
Intelligente bleer.
Intelligente bleer er et område, hvor der umiddelbart ved brug af disse vil være værdigheds effekt hos
brugerne. Ældrerådet kan kun anbefale at dette område prioriteres utroligt høj.
Hvornår påtænkes denne del af udmøntningen af værdighedspuljen at have opstart? Dette bør tilføjes
sagsakten.
Hjælp til medicinindtag.
Der har i flere rapporter, både BDO rapporten og Embedslægens rapport, i flere år, været gentagne
oplysninger om fejlmedicinering mv. på Enggården og i Hjemmeplejen. Ethvert tiltag på dette område må
hilses velkomment og vi ser frem til en opfølgning og implementering heraf snarest muligt.
GPS
Det er ikke oplyst, hvor mange borgere i Dragør med demens, der er blevet væk eller bortgået fra
Plejehjemmet eller egen bolig. Der kun oplyst et statistisk anslået tal på baggrund af oplysninger fra
Nationalt Videncenter. Oplysningerne vedrørende vort Omsorgscenter må være umiddelbart tilgængelige,
idet der skal indrapporteres om dette i henhold til service lovens regler.
Vi anser en GPS som et godt sporingsredskab, nemt at håndtere, billigt i drift og vedligeholdelse.
Ældrerådet har tidligere anbefalet, at midler fra ældremilliarden blev anvendt hertil.
I de sikkert ganske få situationer her i Dragør, hvor der skal reageres, kan det umuligt være en belastning.
Tværtimod en lettelse for alle parter. At skulle vente på offentliggørelse af en større national business case,

for at indføre en GPS ordning (når nu lovgivningen er i orden) her i Dragør, er vel nok at ”skyde gråspurve
med kanoner”.
Der bør fastsættes en ny tidsramme for dette projekt, uden hensyntagen til offentliggørelse af en national
business case.
Planlægningstavle
Umiddelbar lyder indkøringen af planlægning tavlen Sekoia som en god idé. Til glæde for både
medarbejderen, der ikke kommer til at ”glemme” at udføre nogle opgaver, men også beboeren, der får en
mulighed for at få billeder og aftaler på en skærm, der forhåbentlig er nem at betjene. Vi ser frem til
afrapportering om resultatet.
Der er ikke anført nogen tidshorisont for indkøringsfasen for de første 30 personer. Dette bør tilføjes
sagsakten og løbende følges op i SSU. Samtidig bør det noteres, hvornår samtlige 99 boliger forventes
implementeret med disse planlægningsskærme.
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