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Til Helse- og omsorgskomiteen 

Stortingsproposisjon 90 L Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk av 
varslings- og lokaliseringsteknologi) 

Introduksjonen av ulike former for velferdsteknologi, herunder også varslings- og 
lokaliseringsteknologi, er viktige bidrag til å utvikle kvaliteten i helsetjenestene i fremtiden. Dette 
innebærer et nytt sett med virkemidler som skal bidra til å sikre pasienten både økt selvstendighet, 
økt trygghet og økt livskvalitet. Samtidig mener Norsk Sykepleierforbund (NSF) det er avgjørende at 
det blir gjennomført gode etiske refleksjoner og vurderinger av mål og hensikt tilknyttet hvert enkelt 
vedtak om bruk av lokaliseringsteknologi.   

NSF ser store muligheter i bruk av nye verktøy i helse- og omsorgstjenesten. Bruk av GPS til å 
lokalisere personer som har blitt borte kan bli et nyttig hjelpemiddel. Det vil kunne gi økt 
selvstendighet for pasienter med kognitiv svikt, samtidig som det gir økt trygghet for 
pårørende.  

NSF er således enig i formuleringen av selve endringsforslagene i Pasient- og 
brukerrettighetsloven, både når det gjelder forslag til ny § 4-6a og når det gjelder forslag til 
endring i §4A-4 tredje ledd. 

NSF har likevel noen merknader til proposisjonen, først og fremst tilknyttet hva den ikke tar 
opp til drøfting, som kan få stor betydning for hvordan bruk av denne typen verktøy fungerer 
i praksis. 

NSFs merknader til proposisjonen 

1. Kompetanse på etiske vurderinger 

NSF mener at tvangsvedtak, jfr. §4A-4, er grunnleggende problematisk. Det er viktig at det 
foretas grundige vurderinger av helsefaglig personell med god etisk kompetanse og 
vurderingsevne og kompetanse på bruk av tvang i helsetjenesten, for hvert enkelt vedtak 
om bruk av denne teknologien til pasienter som motsetter seg det. Rapporter fra 
Helsetilsynet dokumenterer at kompetanse på og rutiner omkring vurdering av samtykke 
og bruk av tvang er svært varierende mellom de enkelte kommuner og virksomheter.  

2. Det minst inngripende alternativet 

Proposisjonen refererer til at bruk av lokaliseringsteknologi og GPS er langt mindre 
inngripende enn å holde vedkommende pasient tilbake i institusjonen. NSF undrer seg noe 
over premisset – at dette er de eneste to alternativene. Et naturlig alternativ ville være å slå 
følge med den aktuelle pasienten, eventuelt følge etter. Dette ville naturlig nok kreve mer 



ressurser enn å holde pasienten tilbake eller å bruke GPS-sender, men vi mener det likevel 
må vurderes som et alternativ.  

Denne teknologien er ment også å kunne brukes av hjemmeboende pasienter, hvor 
innelåsing ikke er noe alternativ. Da vil et alternativ til GPS være å bruke ressurser i 
hjemmetjenesten på å følge vedkommende. Her må pasientens og pårørendes ønsker også 
tillegges stor vekt. Bruk av ressurser på dette vil uansett kunne være rimeligere enn 
innleggelse på institusjon. 

3. Tilgjengelighet av verktøyet 

En annen utfordring som i liten grad drøftes i proposisjonen, er hvilke rettigheter pasienten 
skal ha til faktisk å kunne velge bruk av GPS-sender. Dersom kommunene selv får myndighet 
til å velge å ikke ta verktøyet i bruk, vil dette kunne bidra til å skape økte forskjeller, avhengig 
av hvilken kommune man bor i. NSF mener det er uheldig å på den måten bidra til økt sosial 
ulikhet i Norge. SINTEF-rapporten Trygge spor (2013) som proposisjonen henviser til, 
beskriver utfordringene med utrykningsressurser, der personellet får problemer med å følge 
opp de enkelte alarmene.  

4. Risikoer ved verktøyet - reserveløsninger  

SINTEF-rapporten tar også opp noen risikoer som ligger i denne teknologien; nettverks-
problemer, lading av GPS-enheten, et forståelig brukergrensesnitt osv. NSF mener det er 
viktig at disse utfordringene adresseres som en del av forventningene til å ta teknologien i 
bruk. Der teknologien ikke fungerer, må virksomhetene ha systemer for å fange opp feilene, 
og alternative systemer til å overta i en kortere eller lengre periode.   

NSF mener: 

For at teknologien skal fungere etter hensikten, og bidra til å bedre livskvaliteten til 
pasienter og pårørende, er det viktig at drøftingen av teknologien og dens omgivelser blir 
formidlet til de kommende brukerne av den. En god implementering og bruk av denne 
teknologien krever, ved siden av gode helsefaglige vedtak basert på etiske refleksjoner, at 
man har god kompetanse og organisering til å bruke og følge opp teknologien.  

Bruk av teknologien må baseres på å bedre kvalitet og pasientsikkerhet for den enkelte. 
Dette må få betydning både for bakgrunnen for det enkelte vedtak om bruk, og for 
tilgjengeligheten av teknologien over hele landet.   


