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Digital tillsyn, trygghetslarm, GPS-rutin för biståndshandläggare
Digital tillsyn
Innan den digitala tillsynen har blivit installerad och påbörjad blir det alltid
fysisk tillsyn som utförs av Kalmar kommuns natthemtjänst
Det är Trygghets- och larmcentralen (TLC) som utför den digitala tillsynen via
en kamera. TLC finns placerad i Kalmar.
Trygghetslarm
Mellan kl. 07.00-22.00 åtgärdar den aktuella verkställigheten som omsorgstagaren valt trygghetslarmen. Kl. 22.00-07.00 är det Kalmar kommuns natthemtjänst som åtgärdar larm.
GPS
Mellan kl. 07.00-22.00 åtgärdar den aktuella verkställigheten som omsorgstagaren valt. Kl. 22.00-07.00 är det Kalmar kommuns natthemtjänst som åtgärdar
GPS- larm.
I samråd med omsorgstagare/anhörig upprättar biståndshandläggaren ett geografiskt område där omsorgstagaren kan röra sig fritt. Passerar omsorgstagaren
utanför det inringade geografiska området går det ett larm till verkställigheten.
Biståndshandläggare
• Utreder behov och beviljar digitala tjänster
•
•
•
•
•
•

Informerar den enskilde om hur de digitala tjänsterna fungerar, lämna ut
foldern ”Trygghetslarm i Kalmar kommun eller Digital tillsyn i om- sorgen
beroende på vilken insats det gäller.
Informerar den enskilde om nycklar, taggar etc.
Skickar beställning till verkställigheten i Life care.
Skickar en beställning via internservice till teknikenheten
Vid beslut om digital tillsyn skickas också en beställning i Life Care till
TLC.
Vid digital tillsyn samt GPS ska uppföljning ske efter 2-4 veckor.

Verksamhetsunika processer, rutiner och instruktioner
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Vid förändring av digitala tjänster
Biståndshandläggare
•

Uppstår behov av flera kameror i bostaden eller utökat tillsynsbehovska
meddelande skickas via internservice till teknikenheten, med- delande
skickas även till TLC via Life care.
Vid avslut av digitala tjänster.

•

Biståndshandläggare
Avslutar insatsen i Life care.

•
•
•

Skickar meddelande till verkställigheten att insatsen är avslutad via LifeCare.
Skickar meddelande till TLC via Life care om avslut.
Skickar ett meddelande i internservice till teknikenheten om avslut.

