Varslings- og lokaliseringstjeneste
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F.eks. støtte til medisinering

F.eks. dagsentertilbud

DETALJKARTLEGGING

INDIVIDUELL TILPASNING

OPPLÆRING OG PRØVEPERIODE

KVALITETSSIKRING

Person med demens
Samtykke?

Hva skal være
kriterier for
søk?

Vurder personens
samtykkekompetanse

Frihet

OPPDATERE ROLLER

Trygghet

Hva er viktigst for bruker?
Behov om hjelp blir
meldt inn fra person
med demens, pårørende
eller ansatt i kommunen

Vedtak
om bruk
av GPS?

ja

Tilpass tjenesten til
den enkelte bruker.
Definer bl.a. ansvar,
søkekriterier og
rutiner.

Pårørende
Hvis GPS blir vurdert som et aktuelt
hjelpemiddel, gjøres en kartlegging spesielt
med tanke på lokaliseringstjeneste.
Gjennomfør en generell kartlegging for å få
en overordnet forståelse av personens behov
for hjelp. Kartleggingen kan identifisere
behov for flere ulike tjenester.

Tjeneste C
F.eks. hjelp til
rengjøring i hjemmet

Ansatt i kommunen

nei

Bruk av GPS er ikke gunstig for
personen. Vurder andre tiltak
som kan støtte personen, basert
på ønsker og behov.

Hvem
fØLGER OPP
bruker?

Dokumenter
ansvar og rutiner

Lær bruker hva GPS-en er og gjør. Øv i mest mulig
realistiske situasjoner. Gjennomfør en prøveperiode
med testing av teknologien og tjenesten.

Lær opp pårørende og ansatte
som skal ha en rolle i tjenesten.

REKONFIGURERING

Det kan også være
nødvendig å endre
innstillinger på
teknologien, f.eks. hvem
som skal motta varsler.
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TEKNOLOGI
KONFIGURERING 1
Velg GPS ut fra brukerens behov
og konfigurer teknologien

Evaluer tjenesten og
teknologien etter
prøveperioden.
Fungerer alt som det
skal? Snakk med
bruker og pårørende
om hvordan det
oppleves å bruke GPS.

Gjør eventuelt
justeringer i tjenesten,
f.eks. om hvem som har
ansvar for hva.
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KONFIGURERING 2
Sjekk jevnlig at GPS-en er på,
tilkoblet nett og har batteri

gnal
ar si
Sh
GP

Hvem lader?

Bistå brukeren
og følg med på
om kriterier for
søk er innfridd.

HENDELSER!

Sje
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Pass på at teknologien
fungerer som den skal

Ulike hendelser kan inntreffe ved daglig bruk, f.eks.:
Omsorgsperson
er bekymret for
brukeren
Brukeren trykker
på alarmknappen
Brukeren har gått
utenfor et definert
område

Vurder om
brukeren skal
kontaktes på
telefon

Sjekk om kriterier
for søk er innfridd,
i henhold til
brukerens plan

Lokaliser og hjelp
brukeren hjem,
om nødvendig
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GENERELL KARTLEGGING
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AVSLUTTE BRUK
Evaluer tjenesten jevnlig.
Snakk med brukeren og
pårørende om hvordan
bruk av GPS oppleves og
hvordan tjenesten
fungerer.

Avslutt bruk hvis
evalueringen viser
at GPS ikke lenger er
nyttig for brukeren.
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Trygge spor

Trygge spor
Tjenestemodellen er en leveranse fra prosjektet Trygge spor, et
innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Her har SINTEF jobbet tett sammen
med kommunene Drammen, Bærum, Trondheim, Bjugn og Åfjord. Nasjonal
kompetansetjeneste for Aldring og Helse har vært rådgiver. Målet med
arbeidet er å bidra til en aktiv, selvstendig og trygg hverdag for personer
med demens og deres pårørende.

Kontaktinformasjon
Prosjektansvarlig: Bjørg Landmark, Drammen kommune
Prosjektleder: Dag Ausen, SINTEF IKT
Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd,
Program for helse- og omsorgstjenester

Vedlegg 1, SINTEF-rapport A27154
Utgivelsesdato: 16.09.2015
Prosjektperiode: 2013-2015
www.sintef.no/trygge-spor
www.sintef.no/velferdsteknologi

Om tjenestemodellen
I denne brosjyren finner du en visualisering av hvordan en
varslings- og lokaliseringstjeneste kan se ut. Vi håper den vil
bidra til å ta i bruk GPS som hjelpemiddel for personer med
demens.

Muligheter og utfordringer med GPS
Bruk av lokaliseringsteknologi kan gi personer med demens
økt selvstendighet og mulighet til å fortsette sine
utendørsaktiviteter, på tross av sykdommen.
En god tjeneste gir frihet og trygghet, men forutsetter at både
teknologi og tjeneste er tilpasset behovene til brukeren,
pårørende, ansatte og andre som er involvert. Det er viktig å
sikre at teknologi og mennesker fungerer godt sammen.
Denne tjenestemodellen kan brukes som et verktøy til å ta i
bruk GPS i din kommune.

Teknologi for et bedre samfunn
Teknologi forwww.sintef.no
et bedre samfunn
www.sintef.no

Hvordan ta i bruk GPS
for personer med demens?

Snu og se!

- en tjenestemodell for norske kommuner
Trygge spor

Vil du vite mer?
For å få mer informasjon om de forskjellige stegene i
tjenestemodellen, kan du gå inn på
www.sintef.no/trygge-spor. Der kan du laste ned et hefte
som beskriver tjenestemodellen i detalj (Vedlegg 2,
SINTEF-rapport A27154). Du finner også modellen i
plakat-format, som du kan skrive ut i den størrelsen du
ønsker.

