Dragør Kommune
Kvalitetsstandard for GPS i eget hjem 2018

Ydelsens lovgrundlag
Hvilket behov dækker
indsatsen
Hvad er formålet med
ydelsen

Servicelovens § 125, alarm og pejlesystemer
Afhjælper en nedsat eller manglende orienteringssans.

At modvirke farlige situationer. Dette ved at sikre borgere
med nedsat orienteringssans, der går eller færdes
selvstændigt, kan findes.
Hvilke aktiviteter indgår i Udlån af GPS til sporing. Support ved leverandør Stella Care
ydelsen
telefon: 42 429060 . Mulighed for at oprettelse af geofence.
Hvem kan modtage
Borgere bosiddende i Dragør kommune i egen bolig, som har
hjælpen
tilknytning til Enggårdens afd. D.
Personer med et betydeligt, varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsniveau, hvor funktionsnedsættelsen er betinget af
erhvervet mental svækkelse, demens eller andre tilstande
hvor orienteringsevnen er påvirket.
Borgere hvor GPS er mindste indgriben til at sikre bopæl i eget
hjem.

Hvilke aktiviteter indgår
IKKE i ydelsen

Borgere der har pårørende, der kan agere og varetage
sporingen.
Sporing af borger. Pårørende står selv for dette ved brug af
egen mobiltelefon.
Sikring af drift. Pårørende står selv for den daglige opladning
af GPS´ens batteri.

Hvordan søges ydelsen

Afhentning af borger. Benyttes taxa er det for borgers egen
regning.
Demensfaglig koordinator eller demensfaglig konsulent
kontaktes med anmodning om udlån enten pr. telefon
XXXXXXX eller pr. mail: majbritl@dragoer.dk,
anniem@dragoer.dk.
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Hvad koster ydelsen for
borgeren
Hvad er kommunens
kvalitetsmål

Hvordan følges ydelsen
op

Klagemulighed

Ved vurdering af anmodningen samarbejdes med
Omsorgscenterets ledelse samt afd. D på Enggården.
GPS´en er til udlån fra Enggårdens Omsorgscenter.
Sporingsredskab, mobiltelefon, er for borgers/pårørendes
egen regning
 At borger bevarer sin mulighed for fri færden
 At borgers sikkerhed bevares trods risiko for
bortkomst.
 At pårørende kan spore og hente, hvis borger har
mistet orienteringen.
 At pårørende kan yde den nødvendige assistance,
således at borger kan bo i eget hjem trods risiko for
vandring.
 At borger fortsat har selvbestemmelsesret/autonomi
og efter eget ønske kan færdes udenfor hjemmet på
egen hånd.
GPS leveres retur, når behovet ikke længere er til stede fx hvis
borger ikke længere forlader boligen, eller borger flytter til
bolig med døgnbemanding.
Pårørende forpligter sig denne tilbagemelding til Enggårdens
omsorgscenter eller til Demenskoordinator,
Demenskonsulent.
Klagevejledning:
Der kan klages over afgørelsen til Ankestyelsen.
Klagen sendes til:
Dragør Kommune XXXXXXX
Sagen genvurderes. Såfremt afgørelsen fastholdes,
videresender Dragør kommune sagen til Ankestyrelsen.

Kvalitetstandard
revurderes af
demenskoordinator og
demenskonsulent

Klage over afgørelsen skal ske inden 4 uger efter modtagelsen
af afgørelsen.
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