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Bruk av varslingsteknologi og lokaliseringsteknologi i helsetjenesten og
omsorgstjenesten og oppheving av avviklingsloven

Helse Sør-Øst RHF viser til høringsbrev 03.10.12 og har vurdert forslag til endringer i pasient- og
brukerrettighetsloven - bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenesten.

Helse Sør-Øst RHF stiller seg i hovedsak bak vurderingene i høringsnotatet, men ønsker å

komme med følgende innspill:

Lovforslagets virkeområde og lovplassering

Lovforslaget har relevans for spesialisthelsetjenesten, og bruk av varslings- og

lokaliseringsteknologi kan være aktuelt for flere pasienter med demens eller kognitiv svikt innen

psykisk helsevern og i ulike medisinske og kirurgiske avdelinger. Innen voksenhabilitering er

psykisk utviklingshemmede en målgruppe. I de store, komplekse sykehusene vil bruk av

varslings- og lokaliseringsteknologi kunne åpnes for mer selvstendighet, frihet og aktivitet,

samtidig som pasientenes behov for trygghet ivaretas bl. a. gjennom bruk av teknologi.

Helse Sør-Øst RHF er enig i at det vil være uheldig å regulere adgangen til å bruke varslings- og

lokaliseringsteknologi som ledd i helse- og omsorgstjenester ulikt i de kommunale tjenestene og i

spesialisthelsetjenesten. Helse Sør-Øst RHF støtter derfor en egen lovbestemmelse om bruk av

varslings- og lokaliseringsteknologi, at denne plasseres i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel

4, og at det fremgår klart at reglene gjelder helse- og omsorgstjenesten. Noen pasienter vil ved

ankomst til sykehuset allerede være utstyrt med teknologien fra helse- og omsorgstjenesten i sin

hjemkommune/bydel. I andre tilfelle kan det være aktuelt for helseforetaket å fatte nye vedtak.

Det reises her spørsmål ved om ansvarslinjene er tydelige nok både for blant annet eierskap til og

bruk av utstyret, og for personopplysningene som genereres. Det må presiseres om det i et hvert

tilfelle må gjøres separate vedtak i de ulike nivåene i helse- og ornsorgstjenesten, eller om et

vedtak gjort i kommunehelsetjenesten kan overføres til spesialisthelsetjenesten og vice versa.

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Virksomheten er organisert i ett morselskap,

Helse Sør-Øst RHF, og 10 datterselskap, I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med
Helse Sør-Øst RHF.



Motivet forbruk av teknologi må ikke være økonomi
Det må tydeliggjøresat varslings-og sporingsteknologier et supplement for å forbedre kvalitet
og sikkerhetfor pasienten og aldri kan erstatte fagligforsvarligpersonalkontakt, tilstedeværelse
og følgeav personell.

Det må også reises spørsmålved helsepersonellsansvari ft bruk av sporingsopplysninger.Er en
helsearbeiderfor eksempelplikfigtil å varsle dersom "slepespor" viser at en pasient har oppholdt
segi et område hvor det er begått en kriminellhandling?

Behandling av personopplysninger
Det fremgårav pkt. 5, annet avsnitt, at opplysningersom genereres fra varlings-og
lokalisefingsteknologisom kan knyttes til en enkeltpersonvilværepersonopplysninger,jf. § 2 nr.
1 (typiskinformasjon om hvor en person har beveget seg ellerbefmner seg, som geografiske
koordinater ellerkartinformasjon).Videre at opplysningeneikkevilvære sensitiveopplysninger
etter personopplysningsloven§ 2 nr. 8 bokstav c, da de ikke sier noe om vedkommendes
helseforhold.Behandlingenav personopplysningersom genereres fra varslings-og
lokaliseringsteknologivil derfor falleinnenfor personopplysningslovensvirkeområde,og
helseregisterlovenkommer ikke til anvendelse.Serman på de registrerteopplysningeneisolert
sett er dette korrekt. Som følgeav at vedtak og iverksettingenav lokaliserings-og varslingsfiltak
med tilhørendebehandlingav personopplysningerbare kan skjei den grad dette er nødvendig for
å Ifindreellerredusere risiko for helseskade,må det stillesspørsmålved hvorvidt selvedet
forhold at man er registrert i et sliktregister likevelgir svært sterke indikasjonerpå
sykdomsforholdhos pasienten (hovedsakeligdemens og annen kognitivsvekkelse).Ut fra en slik
betraktning stillervi spørsmålved om det likeveler helseregisterloven,og ikke
personopplysningsloven,som kommer til anvendelsefor å ivaretapersonvernet.

Forslag om oppheving av midlertidig lov om avvikling av institusjoner og kontrakterom
privatpleie under det fylkeskommunale helsevern forpsykisk utviklingshemmede
Helse Sør-Øst RHF har ikke vurdert dette forslaget.

Med vennlighilsen
Helse Sør-Øst RHF
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