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Høring fra Fredrikstad kommune - Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi 
i helse- og omsorgstjenesten 

 
 
Høringsuttalelsen ble behandlet og vedtatt i formannskapet i Fredrikstad kommune den 
13.12.2012 med hjemmel i delegasjonsreglementet § 1.2.3 («hasteparagrafen»). 
 
 
Fredrikstad kommune viser til høringsbrev av 3.10.12, med invitasjon til å avgi uttalelse om 
«Endring i pasient- og brukerrettighetsloven – bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi» 
Det foreslås en særlig lovhjemmel som gir helse- og omsorgstjenesten adgang til å treffe 
vedtak om bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi til myndige pasienter og brukere som 
mangler samtykkekompetanse. 
 
Fredrikstad kommune støtter forslaget til endring i pasient- og brukerrettighetsloven – bruk 
av varslings- og lokaliseringsteknologi. 
Varsling- og lokaliseringsteknologi kan gi pasienter og brukere uten samtykkekompetanse 
økt trygghet, selvstendighet og muligheter for fysisk aktivitet. Teknologien kan gi som resultat 
å redusere eller hindre bruk av lukkede områder og bruk av tvang. Det kan også resultere i 
færre hendelser med utagering. Pårørende som har opplevd at ektefelle eller foreldre har 
gått seg bort, har fortalt at det oppleves mer etisk uforsvarlig å ikke vite hvor personen er og 
risikere alvorlige hendelser og ulykker, enn å benytte teknologi til lokalisering. Personer med 
demens kan ofte ikke vurdere faren for fall, og andre alvorlige uhell og ulykker som kan 
oppstå. 
 
Helsepersonell står ofte overfor etiske dilemmaer når vurderinger om tjenester skal gjøres og 
vedtak skal fattes. Bruk av velferdsteknologi kan bidra til å skape bedre løsninger, men kan 
også true andre goder og verdier.  Å få bestemme over sitt eget liv er en av de viktigste 
forutsetningene for en positiv utvikling og identitet. Det er derfor viktig å legge til rette for at 
den enkelte beholder selvbestemmelsesretten i størst mulig grad. Krav til faglig og etisk 
forsvarlighet er et grunnleggende krav i helse- og omsorgstjenestene. Med etisk forsvarlighet 
menes at det enkelte tiltak må prøves mot alminnelige etiske prinsipper. Utgangspunktet er 
respekt for enkeltmennesket og deres autonomi.   
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Varslings- og lokaliseringsteknologi kan både være en metode for økt livskvalitet, men kan 
også være overvåking som kan true den enkeltes privatliv og personvern. 
Det er viktig å sikre riktig bruk av teknologien, den skal være minst mulig krenkende, det må 
foreligge et klart definert mål og det må vurderes å være forsvarlig. Det helsepersonell som 
skal vurdere og fatte vedtak om bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi må ha 
nødvendig kompetanse til å fatte et slikt vedtak. 
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