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Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat av 3. oktober 2012
vedrørende bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenesten.
Helsedirektoratet har følgende bemerkninger til forslaget:

INNLEDNING

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en særlig lovhjemmel for å ta i bruk
varslings- og lokaliseringsteknologi til omsorgstrengende uten samtykkekompetanse.
Helsedirektoratet er enig i at det er nødvendig med et eget lovgrunnlag for å skape
rettslig klarhet, og for å legge til rette for bruk av teknologi som kan avverge skade,
fremme fysisk aktivitet og trygghet. Direktoratet mener det er viktig og nødvendig å
legge bedre til rette for bruk av teknologi i helse- og omsorgstjenestene, både til støtte
for de omsorgstrengende, pårørende og for ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Bruk
av teknologi kan likevel ikke erstatte menneskelig kontakt og faglig kompetanse, og må
ses som et supplement til andre tjenester og tryggingstiltak. Bruk av teknologi i
tjenestene kan også støte an mot så vel faglige som etiske normer, og dette bør etter
direktoratets syn vies stor oppmerksomhet i lovproposisjonen, slik at det kommer klart
frem at det er viktig å gjøre både etiske og faglige avveininger av teknologibruken i
hvert enkelt tilfelle.

VDR. BEGREPETVARSLINGSTEKNOLOGI

Lovforslaget anvender begrepene varslings- og lokaliseringsteknologi. Begrepene er
nærmere omtalt i høringsnotatets pkt. 2.1. Eksempler på varslingsteknologi som
omtales er brannvarslere, innbruddsalarmer, trygghetsalarmer, døralarmer ol.

Helsedirektoratet vil påpeke at varslingsteknologi innenfor helse- og omsorgstjenesten
også vil kunne forstås som utstyr som varsler om endringer i helsetilstand, f.eks. mer
tradisjonelt utstyr som hjerteovervåkning, epilepsialarm, sensorteknologi som varsler
om temperaturendringer, hjerterytme etc. etc. (for enkelhets skyld kalt medisinsk
varslingsteknologi i det følgende).
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EtterHelsedirektoratetsvurderinger det behovfor klargjøringi lovproposisjonenav om
slikvarslingsteknologiskalomfattesav ny § 4-6a eller ikke.

Dersomen tenkerseg at også medisinskvarslingsteknologiskalomfattesav § 4-6a, vil
det få betydningfor vurderingenav om helseregisterlovenkommertil anvendelse,se
nedenfori punktetom personvern.Videre vildet få den konsekvensat brukav
medisinskvarslingsteknologisom hittiler hjemleti gjeldende§ 4-6 forde ikke
samtykkekompetentepasientene,heretterunderleggesde skjerpedevilkårog
prosedyrersomfølgerav forslagettil ny§ 4-6a, foreksempelkravom å fattevedtak.
Se nedenforundervåre kommentarertil ny § 4-6a.

VDR.PERSONVERN

Det visestil kapittel5 i høringsnotatetom «Lovutkastetog personvern».

Helsedirektoratetsynesdet er forhastetå slå fast at helseregisterlovenikkekommertil
anvendelsenårdet gjelderbehandlingav opplysningersomgenereresfra varslings-
og lokaliseringsteknologi.Varslingsteknologikanetterordlydenforståstil å omfatte
langtfleretyperteknologienn det somkanskjetradisjoneltharværtdefinertinnenfor
begrepet,somf. eks komfyrvarslingol. Det er vanskeligå forutsihvilketypertekniske
løsningersomvilforståsog defineresinnenfordette begrepetselvi nærfremtid.Det
finnesalleredef. eks. såkalte«helseapper»der pasienteneller brukerenkan
kommuniseredirektemed helsevesenet,og der helseopplysningergår rett inni
journalentil pasienten.I sliketilfellervildet ofte lagresoverskuddsinformasjoni form
av at f. eks. alle blodsukkermålingerelleralle blodtrykksmålingerlagresi journalen,i
stedetfor at en tidligerebarejournalførtemålingenesomskiltesegfra normalen.
Mangeslike«helseapper»vil kunnefavnesav begrepet.Videre vilmengdenav det
som i seg selvellerenkeltvisikkefremstårsomsensitivepersonopplysninger,samlet
sett kunneinnebæresensitivepersonopplysninger,evt. helseopplysninger.
Lokaliseringsteknologier nøyaktig,og vilf. eks. kunneavsløreom pasienteller bruker
oppsøkeren gitthelseklinikkellerstadiggår innomsamme lokaletippekioskeller
lignende. Vi menerdepartementetmå ta høydefor beggedissemulighetene.

Vi savnervidereat det fremgårat det er et kravetter personopplysningslovenat
opplysningenesom behandlesved brukav varslings-og lokaliseringsteknologi,ikke
senere kan brukestil andreformålsomer uforenligmed det opprinnelige(somtypisk
er å lokaliserepasienteneller brukereni sanntidfor å finneigjenvedkommende),jfr.
personopplysningsloven§ 11 første leddbokstavc. Bruktil andreformålog såkalt
formålsutglidningvilalltidkunnevære en risikoved brukav varslings-og
sporingsteknologi.

Vi menerogsåat det bør kommeklartfrem at mulighetentilå lokaliserepasienteneller
brukerentilenhvertid (nårvedkommendeer ute og bærerutstyretpå seg), for mange i
seg selver en personvernkrenkelse,selvom ikkeopplysningenelagres.Det å viteat
helsepersonellog pårørendekan loggeseg på for å se nøyaktighvorpasienteller
brukerder og da befinnerseg geografiskkan nokfor mangeføles somet stortinngrep
i den privatesfære.Vi menerdetteer noe sommå tas med somet viktigmomenti den
konkretehelhetsvurderingennår det skalkartleggesom pasienteneller brukerenskal
ta i bruksliktutstyr.Detteer noe som bør tydeliggjøresi f. eks. i forarbeidene,
veiledereosv.
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Det bør også kommetydeligfrem at det er et absoluttkravat databehandlerikkeskal
behandlepersonopplysningenepå annen måte enn det somer skriftligavtaltmed
behandlingsansvarlig.

Som en del av informasjonssikkerhetenrundtbehandlingenav opplysningenesom
kommerfra slikteknologi,er det naturligå behandletemaettilgangsstyring.Hvemskal
f. eks. ha tilgangtil å loggepå og sjekkehvorpasienteller brukerer, og når skalen ha
dennetilgangen?Er det nødvendigat flere enn én pårørendehar tilgang?Helse-og
omsorgstjenestenbør ha gode rutinerfor tilgangsstyringfor å begrenserisikoenfor
personvernkrenkelser.Denne problemstillingenbør behandlesi f. eks. en veileder.

I kapittel6.2 uttrykkerdepartementetet ønskeom at den nye lovhjemmelenskalkunne
ta opp i seg en teknologiskutviklingsomvilfrembringenye løsninger,og at disse
løsningeneogså kan inneholdelydog bilde. I dennesammenhengensynesvi det er
viktigat det blirpresisertat brukav en sliktypeteknologikan stilleandreog strengere
kravtil personvernog informasjonssikkerhet.

FORSLAGTILNY§ 4-6AI PASIENT-OGBRUKERRETTIGHETSLOVEN

Departementetharforeslåtten ny§ 4-6a i pasient-og brukerrettighetsloven(pasrl.)
som regulereradgangentilå ta i brukvarslings-og lokaliseringsteknologioverfor
personerutensamtykkekompetansesom ikkemotsetterseg bruken.Forslagetbygger
langtpå vei på IS-1990 Velferdsteknologi. Fagrapport om implementering av
velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030
(Helsedirektoratet,juni 2012). Departementetforeslårimidlertiden annen lovplassering
og virkeområde,og gjørenkeltematerielleog prosessuellejusteringer.

Plasserin av h'emmel
Departementetforeslårå plasserehjemmelenfor brukav varslings-og
lokaliseringsteknologii pasient-og brukerrettighetsloven.

Departementetbegrunnerdenne plasseringendelsmed at pasient-og
brukerrettighetslovengjelderfor alle delerav helse-og omsorgstjenestenog at denne
plasseringengir likreguleringi hele tjenesten.Dels begrunnesplasseringenmed at
den følgeret gjennomgåendelovvalgsprinsippder kommunenesog
spesialisthelsetjenestensplikterreguleresi de respektivetjenestelovene,mens
rettigheterfor den enkeltepasientog brukerer samlet i pasient-og
brukerrettighetsloven.Lovbestemmelsenom velferdsteknologivil inneholdevilkårfor
og kompetansetilå treffeavgjørelseom brukav slikteknologinår pasienten/brukeren
manglersamtykkekompetanse.Innholdsmessighørerdetteetterdepartementets
oppfatninghjemmei pasrl.kapittel4.

Direktoratetforesloi IS-1990 Velferdsteknologi å leggehjemmelentilden kommunale
helse-og omsorgstjenesteloven(khol.)med den begrunnelseat behovetfor en klar
hjemmelknytterseg til brukav varslings-og lokaliseringsteknologisom leddi helse-og
omsorgstjenestersom ikkeer å anse som helsehjelp.Vi ser likevelat det kanvære
hensiktsmessigat en klarhjemmelfor brukav varslings-og lokaliseringsteknologi
gjøresgjeldendefor alle delerav helse-og omsorgstjenesten,og har ingenavgjørende
innvendingertildepartementetsforslag.
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Enkelte spørsmål om mulig dobbeltreguleringer av bruk av varslingsteknologi som ledd
i helsehjelp og om vedtakskompetanse og vurdering av samtykkekompetanse bør
imidlertid avklares, se bl.a. kommentarer nedenfor under Prosessuelle regler.

Materielle vilkår
Vilkårene for å fatte vedtak om varslings- og lokaliseringsteknologi er at tiltaket må
være nødvendig for å hindre eller begrense risiko for skade på pasienten eller
brukeren og er i pasienten eller brukerens interesse, jf. forslaget til ny 4-6a andre ledd.
Forslaget følger i store trekk forslaget fra IS-1990. Velferdsteknologi, men nytt i
departementets forslag er at det er tilstrekkelig for å iverksette tiltak, at tiltaket
«begrenser risiko for skade». Slik vilkårene i § 4-6a er utformet, er terskelen for å ta i
bruk varslings- og lokaliseringsteknologi relativt lav, og det blir desto viktigere at
lovproposisjonen understreker kravet til forsvarlighet og at det gis gode og tydelige
beskrivelse av og føringer for vurderingene av forsvarlighet ved bruk av teknologi.
Herunder må det komme tydelig frem at forsvarlighetskravet også inneholder et krav
om etisk forsvarlighet. Det er viktig at det skisseres eksempler som viser ulike
praktiske typesituasjoner som kan utfordre forsvarlighetskravet, både i forhold til etisk
og faglig forsvarlighet. Eksempler på når en tenker seg at typer av teknologi kan være
forsvarlig, kan være nyttig for forståelsen og grensetrekningen i praktisk bruk. Det kan
for eksempel tydeliggjøres at det sjelden vil være forsvarlig å bruke
lokaliseringsteknologi som tiltak når pasienten er usikker i trafikken eller utsatt for fall,
drukningsulykker el.

Vi noterer oss videre at pårørendes utrygghet skal trekkes inn i risikovurderingen.
Dette er vi enige i, da denne utryggheten kan bunne i at pårørende sitter på viktig
kunnskap og erfaringer, men vi vil understreke at risikovurderingen må bygge på
objektive forhold som indikerer en risiko. Bruk av lokaliseringsteknologi er potensielt
svært integritetsinngripende, og det er derfor viktig at det er begrunnet risiko for skade
på pasienten, og ikke pårørendes subjektive opplevelse av utrygghet, som blir
styrende. Vi mener videre det er viktig å understreke at kognitiv svikt alene ikke er nok
til å si at det foreligger en risiko.

Prosessuelle re ler

Krav om vedtak
Departementet legger til grunn at det først og fremst vil være behov for å bruke
varslings- og lokaliseringsteknologi som ledd i tjenester etter lov om kommunale helse-
og omsorgstjenester § 3-6 nr. 2. For de tjenester etter denne bestemmelsen som ikke
er helsehjelp, gjelder pr. i dag ikke noen journalføringsplikt, og dersom varslings- og
lokaliseringsteknologi tas i bruk som ledd i disse tjenestene vil det være nødvendig å
fatte vedtak for å sikre dokumentasjon.

Direktoratet er enig i at bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi er inngrep som må
dokumenteres. Vi vil imidlertid bemerke at en allerede i dag har hjemmel for bruk av
varslingsteknologi som er helsehjelp, jf. § 4-6 første og andre ledd og omtalen av § 4-6
i IS-1990. Velferdteknologi side 54. Etter gjeldende § 4-6 er det ikke krav om å fatte
særskilt vedtak for å ta i bruk slik teknologi. Det er det derimot etter forslaget til den
nye § 4-6a, som altså innfører andre og strengere formkrav for bruk av
varslingsteknologi. I lys av dette er det viktig å få tydeliggjort om departementet tenker
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seg at all brukav varslingsteknologiskalskjeetterde vilkårog vedtaksprosedyrersom
er foreslåtti § 4-6a, ellerom en tenkerseg at foreksempelmedisinsk
varslingsteknologifortsattskalbesluttesetter reglenei § 4-6. Det visesogsåtil
kommentarenetildette på side 1 i dette brevet.

Direktoratetvilfor øvrigminneom at direktoratet,på oppdragfra departementet,har
utredetjournalføringspliktogsåfor helse-og omsorgstjenestersom ikkeer helsehjelp,
jf. direktoratetsoversendelseav 23. oktober2012.

Vedtakskompetansen
Departementetsforslagleggeropptil at vedtakskompetansenetter§ 4-6a skal legges
til «helse-og omsorgstjenesten».Vedtakskompetansenskillerseg dermedfra § 4-6 og
§ 4A-5, der det er den somer ansvarligfor helsehjelpensomhar kompetansen.

Vi forstårforslageti lysav antakelsenom at varslings-og lokaliseringsteknologii første
rekkevilblibruktsom leddi tjenesteretterkhol.§ 3-2 nr.6, somomfattertjenester
som ikkeer helsehjelp,dvs,at det ikkenødvendigviser helsepersonellsomer
ansvarligfor tiltaket,men for eksempelbestillerkontoreti kommunen.Det kan likevel
være ønskeligat departementetkommentererom «helse-og omsorgstjenesten»skal
forståssom «den somer ansvarligfor helsehjelpen»i de tilfelleneder varslings-og
lokaliseringsteknologianvendessom leddi helsehjelp,ellerom vedtakskompetansen
også i sliketilfellerkan leggestilandreenn helsepersonell.

Vurdering av samtykkekompetanse
I departementetsforslagtil § 4-6a er pasrl.,§§4-1 til4-3 om vurderingav
samtykkekompetanse,gjorttilsvarendegjeldendeforvedtaketter ny§ 4-6a om
varslings-og lokaliseringsteknologisomer leddi helse-og omsorgstjenestersom ikke
er helsehjelp.

Direktoratetser at detteer en pragmatiskløsningettersompasrl.kapittel4 om
samtykkekompetanseforeløpigikkeer gjortgjeldendegenereltfor helse-og
omsorgstjenestersom ikkeer helsehjelp.Vi vil imidlertidforeslåat departementet
tydeliggjørhvemsomskalforetavurderingenav om brukerenmangler
samtykkekompetansenårvurderingenikkeforetassom leddi helsehjelp,jf. at § 4-3
tredje leddforutsetterat det er «den somyter helsehjelp»somavgjørom pasienten
manglersamtykkekompetanse.Tenker en seg at dette skalvære den somfatter
vedtaketom å tildelevarslings-og lokaliseringsutstyret(og hvemer dette,jf. forrige
punktomvedtakskompetanse),ellertenkeren seg at kvalifiserthelsepersonellmå
foretavurderingen?

Tiltakets varighet
Departementetmenerdet ikkeer nødvendigå regulerevarighetenav tiltaketterden
foreslåtte§ 4-6a spesielt,men at helse-og omsorgstjenestenpå bakgrunnav en
konkretvurderingmå ta stillingtil tidsavgrensning.Dette er i tråd med det somellerser
det rettsligeutgangspunktetnår det gjelderbeslutningerom helse-og
omsorgstjenestersom ikkeskjermedtvang.

Direktoratetvil bemerkeat det vilvære storvariasjoni gruppensomvilfå tilbudom
brukav varslings-og lokaliseringsutstyr.Forenkeltegrupper,særligpersonermed
demens,vilfunksjonsnivåetkunneendreseg raskt.Fordissevildet være nødvendig
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med hyppigeeller løpendevurderingerav brukenav teknologiskeinnretninger,for å
sikreat brukener forsvarlig.Direktorateter kjentmed at kravom fortløpendevurdering
somfølgerav annet lovverktildelser utilstrekkeligfor å sikreslikvurdering.I psykisk
helsevernloven§ 3-7 fremgårat det fortløpendeskalvurderesom vilkårenefor å
opprettholdetvungentpsykiskhelseverner oppfylt.Erfaringener likevelat vurderingen
i flere tilfellerkunforetaspå lovenstidsbestemtefrister,ved tremånederskontroll,jf.
psykiskhelsevernloven§ 4-9. Vi menerderforat tidsavgrensningerpå vedtakenevH
kunnebidratil å sikrehyppigevurderinger

FORSLAGTILENDRINGI PASIENT-OGBRUKERRETTIGHETSLOVEN§ 4A-4 ANDRELEDD

Departementetforeslåren tilføyelsei § 4A-4 andre leddsom innebærerat
lokaliseringsteknologitillatesbruktved gjennomføringav helsehjelpsom pasientuten
samtykkekompetansemotsetterseg. Forslageter i sinordlydidentiskmedforslaget
som Helsedirektoratetla fram i IS-1990 Velferdsteknologi.

Er det behovfor Kemmelen?
Departementetber om synspunkterpå behovfor en slikhjemmeli praksis.

Kapittel4A kommertil anvendelseoverforpasientersommangler
samtykkekompetanseog som motsetterseg helsehjelp,herunderpleieog omsorg.
Vilkåretfor å iverksetteslikhelsehjelp,er at det er nødvendigfor å unngåvesentlig
helseskadeog at det er forholdsmessighetmellomtiltakog behovetfor helsehjelp.I
§ 4A-4 gis hjemmelfor å anvendetvangellerandretiltaksom leddi det å yte
helsehjelpen,som pasientengjørmotstandmot.Vissetiltaker alleredeeksplisitt
hjemlet,herunderbrukav varslingsutstyrog bevegelseshindrendetiltak(foreksempel
låstdør),jf. nåværendeandre ledd.Dissetiltakenebrukestypiskfor å hindre
pasienteneå kommeutav en institusjonog dervedunngåskade.

Lokaliseringsteknologihar derimottil hensiktå hindrerisikoforvesentlighelseskade
uten at det samtidiggår utoverpasientensbevegelsesfrihet.En vilved brukav slik
teknologiderforhellerikkemøte den type motstandsomoppstårnårpasientenfysisk
hindresi å forlateen institusjon.Antakeligvisvilden nye hjemmeleni § 4-6a derfor
langtpå vei dekkedet praktiskebehovetfor en hjemmelfor brukav
lokaliseringsteknologioverforpasienterutensamtykkekompetanse.

I den graddet oppstårmotstandi relasjontil brukav lokaliseringsteknologi,vilvi anta
at dennemotstandenprimærtvil knytteseg tildet å bæreeller anvendedet
teknologiskeutstyreti seg selv. Det er nærliggendeå tro at motstandførstviloppstå
dersomutstyretopplevessomsjenerendeav pasienten,i så fallvil motstandeni en del
tilfellekunnevære annentype utstyrellerannenplassering.En kanogsåtenke seg
enkeltegruppermed kognitivsviktvil kunneyte motstandpga. angstfor overvåkning.I
noentilfellervildet ogsåvære vanskeligå avgjøreom det faktiskforeliggermotstand
ellerei, og en må leggetilgrunnat det faktiskforeliggermotstand.

EtterHelsedirektoratetsynvilen ny§ 4-6a dekkedet vesentligstebehovetfor hjemmel
til å anvendelokaliseringsteknologi,men en ser ikkeborti fra at det i enkeltetilfeller
kanvære behovfor en tvangshjemmeli kapittel4A. Direktoratetstøtterderfor
departementetsforslag.
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Vilkårfor tvan o kravtil forsvarli helseh.el må være o f It
Dersomutstyrvurderesbruktpå trossav motstand,forutsettesdet at vilkårenefor
øvriger oppfylt.Med mindredet er formålsløst,må det vurderesom pasientenkan
tryggespå annenmåte enn ved brukav lokaliseringsteknologi,jf. kraveti § 4A-3 første
leddom at tillitsskapendetiltakskalforsøkes.Kanfor eksempelpasientensvandringer
stansesgjennomtiltakog tilretteleggingi institusjonsmiljøet?Kanvandringene
opphøredersompasiententilbysturermedfølge?

Videre må helsehjelpenha tilformålå hindrerisikoforvesentlighelseskadeog den må
være nødvendig.Dersomdet er fare for at pasientensmotstandeller manglende
kognitiveevner medførerat teknologienikkevilvirkeeller blibruktsomforutsatt,vildet
lokaliseringsteknologisketiltakneppekunnesieså være nødvendigfor å hindre
vesentlighelseskade.

I dennesammenhengmå ogsåden fagligeforsvarlighetenvurderes.Det gjelderde
samme kravtil forsvarlighetved helsehjelpved brukav lokaliseringsteknologi,somfor
annen helsehjelp.Dersompasientensmotstandellerevnermedførerat teknologien
ikkevirkereller blirbruktsomforutsattkandet være direkteuforsvarligat pasientenblir
påtvungetlokaliseringsteknologi.Det er ogsågrunntil å understrekeat
lokaliseringsteknologiikkehindrerat pasientenutsettesfor skadevedfall, trafikkuhell
osv. Lokaliseringsteknologier primærtegnettil å lokalisere. Risikoenfor at slike
situasjonerskal inntremå altsåvurderesfør en vedtarbrukav lokaliseringsteknologi
med hjemmeli kapittel4A.

Dette er et tema sometterdirektoratetssynmå omtalestydeligi lovproposisjonenfor å
sikreentydigforståelseog at brukenav lokaliseringsteknologived pasientens
motstandskjeri tråd med kravtil forsvarlighelsehjelp.

Vedtaketsvari het
Vedtak etter kapittel4A kan ha en varighetav inntilett år av gangen,jf. § 4A-5 første
ledd,men underveisskaltiltaketvurderesfortløpendeog avbrytesstraksdersom
vilkåreneikkelengerer til stede.

Direktoratetmenerat det må understrekestydeligi proposisjonen,at fortløpende
vurderinger nødvendigfor forsvarligbruk.Særligder pasientenliderav
progredierendekognitivellerfysisksvekkelse,er det nødvendigmedjevnligvurdering
av om det er forsvarligå la en personferdesalene selvom vedkommendebærer
lokaliseringsutstyr;i noentilfellervilfunksjonsevnenetilen personmed demenskunne
svekkesvesentligi løpetav et år. For personermed en mer permanentog stabil
kognitivsvekkelse,vilsituasjonenvære annerledes.Det børfremhevesi
proposisjonenat helsetjenestenmå ha prosedyrerfor å sikrejevnligvurderingog
fange oppendringersomgjørvedtaketuforsvarlig.

Bruksarena

Høringsnotatetberørerikkesærskiltspørsmåletom bruksarenaift. lokaliseringsutstyr
som hjemlesi § 4A-4. I forarbeidenetilgjeldendekapittel4A (0t.prp. nr. 64 (2005-
2006) kap.4.6.5.5) heterdet at brukav varslingsutstyrikkeer avgrensettil særskilte
arenaer,for eksempelinstitusjon,men at formåletmed utstyret—å varslepersonell—
innebærerat det bare er aktueltå vurderesliketiltaknår det er helsepersonelllikei
nærheten.
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Direktoratetmenerat proposisjonenbør tydeliggjøreom lokaliseringsteknologisom
pasientenmotsetterseg, bare kan anvendespå pasienterbosatti institusjonellerom
det også kan anvendesav pasienterbosatti eget hjem.Eventuellesærskilte
forutsetninger,somfor eksempelat det må stilleskravtil beredskapfor å kunne
håndtereinnhentingav en personsom har bevegetseg utenfor sikkertområde,vært
bortefor lengeosv., må ogsåomtales.

FORHOLDETTILHELSE-OGOMSORGSTJENESTELOVENKAPITTEL9

Det følgerav høringsnotatetat reglenei khol.kapittel9 skalgjeldeforande foreslåtte
lovgrunnlagene.Dettevilbetyat for psykiskutviklingshemmedevilbrukav varslings-
og lokaliseringsteknologisom leddi tjenesteneetterkhol.§ 3-2 nr.6 reguleresi khol.
kapittel9. For brukutenfordissetjenestene,foreksempeli spesialisthelsetjenesten,vil
brukenderimotreguleresetterden foreslåtte§ 4-6a i pasient-og brukerrettighetsloven.

Helsedirektorateter i utgangspunkteti tvilom mulighetenefor å ta i brukvarslings-og
lokaliseringsteknologier tilstrekkeligtydeligregulerti khol.kapittel9. Praktiseringenav
detteer etterdet direktorateterfarervarierendeog mangeer usikrepå de rettslige
rammenefor brukav teknologioverforpsykiskutviklingshemmede.Ved lovforslaget
stillesdet oppvilkårfor brukav varslings-og lokaliseringsteknologioverforandre
personerutensamtykkekompetanse.Det bør i dennesammenhengogsåvurderesom
rammenefor brukav teknologifor psykiskutviklingshemmedebør tydeliggjøres,enten
i loveneller at det i alle fall i omtalenav lovforslagetogsågisnoe mer konkret
veiledningi forholdetmellomde to regelverkene(khol.§§ 9-5 flg. og pasrl.§ 4-6a) når
det gjelderde rettsligegrensenefor brukav teknologi.

Vennlighilsen

KristinCordt-Hansene.f.
avdelingsdirektør

nne Skui
s iorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk

- 8


