Albertslund Kommune
Plejeboligområdet

Procedure Plejeboligområdet
Emne:

GPS – Ansøgning og anvendelse af GPS

Henvender sig til: Alle sundhedsfagligt ansatte i plejebolig området.
Formålet: At ansatte i pleje bolig området ved hvordan en beboer kan få en GPS, hvordan
denne anvendes, og hvordan den spores.
Hvis en beboer forlader boligen jævnligt og det vurderes beboeren ikke selv kan finde rundt,
kan der ansøges om en GPS. Anvendelsen af GPS er ikke en magt-foranstaltning, så længe
beboeren frivilligt går med til dette.
Dokumentation:
• Der skal sendes en henvendelse i Cura til visitationen, og beboeren skal have en GPS
og en faglig begrundelse:
• Det skal dokumenteres i Cura at beboeren har GPS – stamdata – under information
om hjemmet – alarm og pejlesystemer (GPS). Samt få dokumenteret hvilken kode og
log in GPS´en har. (eks. ALB4)
• Signalement af beboeren i Cura – skal laves - dette gøres ved:
-opret observation, fremsøg signalement – udfyld skemaet – det vil efter følgende fremgå
under borgeroverblik, i en kolonne markeret med vigtigt.
Der skal sendes en mail, med en faglig begrundelse til afd. Leder Michael Thrane –
mth@albertslund.dk – herefter aftales afhentning af GPS.
GPS skal bæres af beboeren enten i en taske, i bæltet etc.
GPS skal oplades dagligt, hvilket kan være om natten. Hvis beboeren også forlader boligen
om natten, kan der indkøbes et ekstra batteri.
GPS skal tjekkes af hvert vagthold, - om der er nok batteri samt kontrol spores 1 gang. Det
dokumenteres på skema (bilag 1), som ligger ved den pc, som bruges til at spore.
Hvis GPS´en ikke virker, findes support på Safecall på www.safecall.dk.
Sporing af GPS : • Søgning af GPS via computer: GPS´en søges på hjemmesiden:
www.safecall.dk - log-in-information skrives navnet på GPS´en (eks albertslund4) og
password (eks. alb4), herefter tast log-in. I ”vælg emne” trykkes på pilen og der klikkes på
password- navnet (eks. alb4) og herefter på: ”spor emne”
• Nu fremkommer en adresse, som beboeren befinder sig på. Hvis beboeren er i bevægelse
er det nødvendigt gentagne gange at trykke ”spor emne”, så en ny position kan vises.
Se evt. procedure: Beboere der går.
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Bussen kan anvendes, dog skal der afregnes efterfølgende. (Se procedure: Bussen)
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