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SVAR - BRUK AV VARSLINGS- OG LOKALISERINGSTEKNOLOGI I HELSE- OG 

OMSORGSTJENESTEN OG OPPHEVING AV AVVIKLINGSLOVEN. 
Det vises til høringsbrev brev fra Helse og omsorgsdepartementet datert 03.10.2012. Høringen gjelder forslag til 

endringer i pasient og brukerrettighetslovens kapittel 4, samt opphevelse av Avviklingsloven. 

Høringen ble behandlet i Drammen kommunes bystyret den 18.12.12. 

 

Kommentarer fra Drammen kommune 

Drammen kommune stiller seg bak departementets forslag til endring i pasient- og 

brukerrettighetslovens kapittel 4 som kan bidra til at det enkelte individ gis større mulighet til 

selvstendighet, trygghet og fysisk aktivitet i sin hverdag. For kommunen vil også en tydeliggjøring i 

regelverket legge bedre til rette for ny teknologi i helse- og omsorgstjenestene. Drammen kommune er 

allerede en kommune som deltar i prosjekt hvor slik teknologi er i bruk. Forslaget til departementet vil 

medføre at kommunens personell i helse og omsorgstjenestene får et nytt moment til vurdering av 

tjenestetilbud til pasienter/brukere uten samtykkekompetanse. Selv om forslaget som legges frem i 

høringsnotatet omhandler brukerens rettigheter foreslår Drammen kommune for departementet at disse 

rettighetene vurderes speilet i helsepersonelloven hvor personellets yrkesutøvelse er regulert. Drammen 

kommunen ser at forslaget ikke er en brukerrettighet, men et tilbud om bruk av teknologi til 

pasienter/brukere hvor det anses som hensiktsmessig. Denne nyansen bør gjenspeiles i 

helsepersonelloven; ikke som en plikt, men som en vurdering som kan gjøres i forbindelse med hva 

slags tjenester pasienten/ brukeren skal motta fra kommunen. 

 

Departementet foreslår at helse og omsorgstjenesten skal treffe enkeltvedtak for bruk av varslings- og 

lokaliseringsteknologi. Drammen kommune anser det som unødvendig at teknologi som del av en 

tjeneste skal utløse krav om særskilt vedtak. Det er uhensiktsmessig å fatte enkeltvedtak for bruk av 

nødvendig teknologi. Forslaget er byråkratiserende og påfører kommunene unødvendige kostnader. 

Drammen kommune ber på denne bakgrunn om at forslaget strykes. Dersom kravet opprettholdes må 

kommunene kompenseres for merarbeid. Drammen kommune er videre positive til departementets 

vurdering i forhold til å ikke tidsavgrense vedtaket (dersom dette opprettholdes) for bruk av sporing- 

eller lokaliseringsteknologi. En tidsavgrening kan i seg selv uroe brukeren/pasienten og som kan bidra 

til en vanskeligere hverdag for personen. 

 

 



 

 

  

 

Drammen kommune stiller seg positiv til også å endre kapittel 4-A som departementet foreslår. 

Drammen kommune er enig i departementets vurdering av loven som kom i forbindelse med 

HVPUreformen og stiller seg bak forslaget om å oppheve midlertidig lov om avvikling av institusjoner 

og kontrakter om privatpleie under fylkeskommunale helsevern for psykisk utviklingshemmede. 
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Eva Milde Grunwald 

Helse, sosial og omsorgsdirektør 
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