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Instruks:
Udgave
Udlån af GPS
1
For: Sygeplejersker, plejehjemsassistenter, social og sundhedsassistenter,
sygehjælpere, social og sundhedsassistenter, afløsere herunder eksterne vikarer,
ikke uddannet personale og elever
Udarbejdet og ajourføres af: Ledergruppen (demenskonsulent)
At personalet ved borgere med nedsat orienteringssans, som gerne vil gå ture i
Formål:
Baggrund:

Handlinger:

nærmiljøet, kan modvirke farlige situationer. Det gøres ved at personalet, kan finde
og hjælpe en borger som ikke selv kan finde tilbage til Omsorgscenteret.
GPS kan udlånes til borgere:
- Med et betydeligt, varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, som er
betinget af erhvervet metal svækkelse, demens eller andre tilstande hvor
orienteringsevnen er påvirket.
- Hvor GPS er mindste indgriben og samtidig giver borger mulighed for at
færdes i nærmiljøet uden tæt overvågning fra personalet.
- Hvis borger ikke, hverken med ord eller handling, modsætter sig, brugen af
GPS.
- Hvis borger modsætter sig brugen af GPS, kan personalet anmode
kommunen om tilladelse til at opsætte personlig alarm eller pejlesystem i
henhold til lovgivning om magtanvendelse.
Brugen af GPS må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand,
hvorfor personalet skal foretage faglige vurderinger før anmodning om GPS,
om det er bedste tilbud til den enkelte borger fx:
- Er borger trafiksikker?
- Er det faste tidspunkter borger går tur eller kan der laves aftaler om
følgeskab fra personalet?
- Foreligger der aftaler med borger/pårørende om hvornår borger skal have
GPS på?
- Er borger i stand til at klæde sig hensigtsmæssigt, alt afhængig af vejret?
- Er værge/pårørende orienteret vedrørende ønsket om brug af GPS?
GPS udlånes ved henvendelse til Demenskonsulent, som herefter planlægger
formøde med borger/pårørende og kontaktperson for at tage stilling til GPS type.
Ved ibrugtagen af GPS, skal følgende dokumenteres i CURA social pædagogisk
handleplan:
- Opmærksomhedspunkter som personalet skal gøre sig i forbindelse med
GPS, fx påklædning, at beboer har GPS på sig, plan for opladning af GPS og
I-phone/android telefon.
- Hvilke aftaler der er lavet med borger/pårørende fx skal borger hentes
tilbage til omsorgscenteret eller skal personalet følge med på gåturen?
- Aftaler omkring hvornår, hvor ofte og hvordan borger må trackes af
personalet.
- Hvis brug af Geofence iværksættes skal det og aftaler heromkring
nedfældes.
- Angivelse af revurderings dato og løbende vurdering.
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