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HØRING - BRUK AV VARSLINGS- OG LOKALISERINGSTEKNOLO GI I HELSE- OG 
OMSORGSTJENESTEN OG OPPHEVING AV AVVIKSLOVEN 

Haugesund kommune avgir høringsuttalelse til forslag om endringer i pasient- og 
brukerrettighetsloven i forbindelse med bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og 
omsorgstjenesten. Høringsuttalelsen oversendes med forbehold om godkjenning i Haugesund 
formannskap 16.01.2013. 
 
Haugesund kommune ønsker å inneha en teknologipositiv holdning i utvikling av helse- og 
omsorgstjenestene, og mener det oversendte lovforslaget på en god måte legger til rette for 
riktig bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet ønsker særskilt høringsinstansene sitt syn på behovet for å gi 
lovhjemmel om anvendelse av varslings- og lokaliseringsteknologi som pasienten motsetter seg. 
Teknologien vil i kommunehelsetjenesten i stor grad benyttes for demente pasienter. Dette er en 
pasientgruppe som i liten grad har forutsetning for å vurdere konsekvenser ved å motsette seg 
bruk av teknologien.  
 
Pasientgruppen vil i varierende grad ha forutsetninger for å veie i hvilken grad alternative tiltak 
oppleves som personlig inngripende. Uten foreslått unntaksbestemmelse for 
lokaliseringsteknologi i pasient- og brukerrettighetsloven § 4A-4, vil det kunne oppstå situasjoner 
der helsetjenesten må vedta tiltak kan oppleves som mer inngripende dersom pasienten 
motsetter seg bruk av teknologien. Et eksempel på problemstillingen vil være en situasjon hvor 
helsetjenesten mener risiko for skade på pasienten krever vedtak enten i form av tilbakeholdelse 
i institusjon eller bruk av lokaliseringsteknologi. Haugesund kommune mener derfor det vil være 
behov for en slik unntakshjemmel for lokaliseringsteknologi. 
 
Departementet beskriver i høringsnotatet en risiko for at demente påføres skade eller sykdom 
ved vandring. Haugesund kommune sin nylig vedtatte risiko- og sårbarhetsanalyse identifiserer 
samme problemstilling som en betydelig risikofaktor.  
 
Haugesund kommune sin holdning er at all helsehjelp skal gjennomføres på en verdig måte. 
Den foreslåtte lovendringen legger til rette for at varslings- og lokaliseringsteknologi skal kunne 



 2

bidra til redusert fare for uverdige hendelser og situasjoner også for pasienter og brukere uten 
samtykkekompetanse. Haugesund kommune ser derfor svært positivt på lovforslaget. 
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