GPS tilhørende Enggården udlejet via Stella Care 1/8-2018
Skosål, str. 41 Id nr. 40020061 er i bero
Smartur: id. 91100163 er i bero
Skosål, str. 35 id. 40010075 er i bero (27/6-18)
Minibox id. 70009796 er i bero pr. 6/7-18
Basic id. id.: 30004218 er i bero pr. 24/7-18 (er bortkommen)

Afdeling A
GPS telefonr.:

Afdeling B
GPS telefonnr.: 23 992664
I-phone 7+
Afdeling C
GPS telefonnr.: 40 282719
I-phone 7+

3 beboere

Basic: id. 30004065
Basic id: 30004203
Basic id: 30004205

Afdeling D
GPS: telefonnr.: 23 991744
Samsung

1 beboere Enggården

Basic: id. 30004204

1 beboer udlån,
MTO/hjemmeboende

har basic: id. 30004189

Afd. E:
GPS: telefon:

GPS 2: telefonnr.: 2399 2664
GPS 3: telefonnr.: 4028 2719(er i brug afd. C)
GPS 4: telefonnr.: 6155 3551
GPS 5: telefonnr.: 2399 2666
GPS 6: telefonnr.: 2399 1744(er i brug afd. D)
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GPS tilhørende Enggården udlejet via Stella Care 1/8-2018
Enggården har på nuværende tidpunkt udlånt 4 GPS som hjælpemiddel på Omsorgscenteret og 1 GPS til
hjemmeboende, alle GPS er fra Stella Care.
De 4 GPS som er i brug på Enggården, er godt implementeret i personalegruppen der husker at sætte både
GPS og GPS telefon til opladning. Der er på Cura oprettet en social pædagogisk handleplan tilhørende de
borger som har GPS, samt på borger overblik er skrevet – Alarm/GPS i hjemmet.
Personalet har endnu ikke haft brug for at tracke borgere for at lokalisere dem, men borgerne og
pårørende giver udtryk for tryghed ved at personalet har muligheden.
På afd. C, er det pårørende som i første omgang har anmodet om GPS, hvor jeg (demenskonsulent) tager
kontakt til borger før udlån for at danne billede af hvorvidt GPS er hjælpemiddel eller bør omfattes af kap.
24 SEL. Samtidig taler jeg med personalegruppen, faglig koordinator om hvilke andre tiltag der er taget i
brug og hvilke social pædagogisk tiltag der skal iværksættes. Før GPS tages i brug skal der dannes et billede
af borgers adfærd i trafikken: orienteret borger sig i trafikken, reagere borger hensigtsmæssig, huske
borger relevant påklædning alt efter vejr osv.
Der har været pårørende som har anmodet om mulighed for se at kunne tilgå GPS, men dette er blevet
afvist. Pårørende kan, alt efter aftale med borger, selv anskaffe en GPS/I-phone, men opgaverne omkring
denne hæfter pårørende for og personalet kan ikke forventes at søge borger ud fra pårørendes GPS. Jeg
anbefaler at pårørende gør brug af Enggårdens tilbud og finder tryghed ved at personalet kan varetage
opgaverne omkring GPS.
GPS må aldrig erstatte Social pædagogisk bistand og skal KUN anses som borgerens værktøj til at bevare
autonomi til at kunne gå ture uden frygt for at blive væk fra hjemmet. Derfor SKAL personalet lave aftaler
med borger og så vidt muligt vide hvornår borgeren går. I de tilfælde hvor borger pludseligt afviser GPS´en
må personalet følge med på gåturen og forsøge at sikre borgerens sikkerhed.
3 af borgerne med GPS anses som værende trafiksikre og reagere hensigtsmæssig i trafikken, her skal
personalet minde borger om GPS, hensigtsmæssig påklædning, samt forsøge at lave aftale om gåturens
varighed.
1 borger anses ikke som værende trafiksikker hvorfor GPS er en sikkerhed i tilfælde af at borger forlader
huset uset, borger har ydermere Demensbrik på rollator, som giver alarm hvis udgang passeres.
Der nedfældes individuelle aftaler om hvornår personalet må tracke borger i Cura social pædagogisk
handleplan, hvor der ligeledes står beskrevet at personalet skal dokumentere når GPS trackere bruges om
hvilke handling personalet vælger: at hente borger og hvorhenne eller følger borger på gåturen.
Det har endnu ikke været muligt at få personalet til at gøre brug af observationsark: signalement, men er
en arbejdsgang der skal tages i brug efter ferien. Her kan personalet beskrive borgerens påklædning på
dagen til brug for evt. efterlysning ved politiet.
Enkelte borgere har afprøvet skosål med GPS, men den er ufleksibel og giver risiko for at borgeren får sår
på fødder, derfor er skosålerne ikke taget i brug.
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Enggården har 2 demenskald, som giver alarm til Tunstall telefonerne, hvis brikken passere Strandjægervej
3 + Engvej 20A eller ved daghjemmet. Disse kald har ikke været helt sikre og det er observeret at det kun er
ca. 90% der giver anledning til alarm. Derfor er Safe Call kontaktet og en mobil døralarm bliver i disse dage
afprøve, resultat afventes.
Dragør kommune har forpligtende samarbejde med Tårnby hvor GPS ikke tilbydes som et hjælpemiddel,
derfor kan hjemmeboende borgere ikke tilbydes mulighed for at låne GPS i Dragør. Ligeledes borgere
indlagt på MTO eller som daggæster i daghjemmet, som er hjemmeboende, kan ikke gøre brug af
Enggårdens GPS´ere.
En enkelt borger, der gør brug af et midlertidigt dagtilbud på Enggårdens skærmet enhed, har fået tilbudt
GPS som hjælpemiddel. I dette tilfælde er en særlig aftale nedfældet, hvor det er rask ægtefælle i hjemmet,
som har al kontakt til Stellacare, samt ægtefællen som varetager opladning og evt. behov for tracking og
afhentning af borger osv.
Andre kommuner tilbyder GPS som hjælpemiddel, med ønsket om at give tryghed for hjemmeboende
borgere og deres pårørende. GPS giver borgerne mulighed for at forblive længst muligt i eget hjem med
mest mulig autonomi til at varetage daglige opgaver såsom indkøb i nærmiljø, daglige motion i form at
småture osv.
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