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HORINGUTFALELSE- BRUKAV VARSLINGS-OG LOKALISERINGSTEKNOLOGI
I HELSE-OG OMSORGSVENESTEN OG OPPHEVINGAV AVVIKLINGSLOVEN

Saksfremstan&

Helse-og omsorgsdepartementethari brevav03.10.2012bedtom innspilltil "Høringsnoiat
forslag iii endringeripasient- og brukerrettighetslovenog å opphevemidlertidiglov omavvikling
av institusjonerog kontrakterunderdetftlkeskommunalehelsevernfor psykisk
utviklingshemmede."
Det foreslåsen særliglovhjemmelsomgirhelse-og omsorgstjenestenadgangtil å treffevedtak
om brukav varslings-og lokaliseringsteknologii helse-og omsorgstjenestertil myndigepasienter
og brukeresom manglersamtykkekompetanse.

Høringsnotateterforelagtbydelerog aktuelleetatertil uttalelse.Sykehjemsetaten,Helseetaten,
BydelVestreAkerog BydelOrtinerløkkahargittinnspilltil høringsuttalelsen.

V
Byrådetergittmyndighettil å avgihøringsuttalelserpåkommunensvegnevedbystyretsvedtak
av 30,05.2001,sak218 Delegasjonav myndlghettil å avgi høringsuttalelserpå kommunens
vegne.Myndighetenervideredelegerttil de respektivefagbyråderi sakersomikkeerav
prinsipiellbetydningved byrådetsvedtakav 03.07.2001,sak 1360.

Vedtak:

Byrådenforeldreavgirpådelegertmyndighetfølgendehøringsuttalelsetil Helse-og
omsorgsdepartementetshøringsnotatForslagtil endrIngerIpaslent- og brukerretilghetsloven-
brukav varslings-og lokaliseringsteknologlIhelse-og omsorgstlenestenogforslag omoppheving
av midlertidlglov omavviklingav institusjonerog kontrakteromprivaipleie underdet
ifikeskommunalehelsevernfor psyklskurviklingshemmede.

Sakensbakgrunn
Detforeslåsendringeri pasient-og brukerrettighetslovenskapittel4 og 4A, medbestemmelser
somgirhjemmelforbrukav varslings-og lokaliscringsteknologi.Videreforeslåscn nyparagrafi
tilknytningtil § 4-6, kalt§ 4-6a, somomhandlerbrukav varslings-og lokaliseringsteknologi.Det
erogsåforeslåttenendringi formav entilføyelseav et ordi § 4A-4. Formåletmed
bestemmelseneangiså viereen bedretilretteleggingforteknologisomkanavvergeskade,fremme
fysiskaktivitetog gi denenkeltetrygghet.



Det opplyses at forslaget om endringeneer uttrykkfor å skape rettslig klarhet,ettersomdagens
regelverker fragmentertog til dels uklartog mangelfullt nårdet gjelder brukav varslings- og
lokafiseringsteknologi i helse- og omsorgstjenestentil myndige pasienter/brukeresom mangler
samtykkekompetanse.

Hva angåroppheving av avvikfingsloven ga denne lov det lovmessige grunnlagetfor avvikling av
insfitusjoneneunder Helsevernet for psykisk utviklingshanmede (HVPU). Samtlige av de
tidligere institusjonene underHelsevernet for psykisk utviklingshemmede er avvikla.

Kommentarer til de enkelte fordagene

Generelt
Oslo kommune er positive til lovendringenog at velferdsteknologi dermed i størregradkan
benyttes for å bedre livssituasjonen til mennesker i behov for helsehjelp. Endringersamsvarermed
de synspunkterog behov for avklaringpå dette områdetsom personell blant annetved Geriatrisk
ressurssenterharhatt gjennom fiere år.

Samtidig vil kommunen presisere at lovendringenmå følges opp av en klar og logisk veiledning
om fremgangsmåtefor den faglige vurderingen.Dette fordi Oslo kommune opplever at pleie- og
ornsorgspersonellog pårørendeav personermed demens ofte cr usikre på prosedyrerfor vurdering
av anvendelse av varslings- og lokaliseringshjelpemidler.

Oslo kommune mener at ved valg av varslings- og lokaliseringsteknologi må det stilles kravtil
kvalitetved de produktersom anbefales. Når det åpnes for brederebrukav slik teknologi, vil
mange leverandørerse et marked,uten at det nødvendigvis er gode og sikre nok. Det er viktig at
personell og pårørendekan velge mellom anbefalte produkter.Derfor bør en kvalitetssikringog
eventuell sertifiseringsordningivaretaaspektersom brukervennlighct,brukbarhet,akseptabarhet
og pålitelig funksjon.

Lovforslag: ny § 4-6a i pasient- og brukerettighetsloven
Vedkommerpasienter og brukeresom ikkeharsamtykkekompetanseog hvorpastentenikke
motsetterseg at helse-og omsorgstjenestentar i brukvarslings-og lokaliseringsteknologioverfor
pasient/bruker.
Oslo kommune stiller seg positiv til et slikt lovforslag. Dct vil væreen forbedringfor vår tjeneste
om brukav varslings- og lokaliseringsteknologi ble klareredefinert i lovverk. Oslo kommune
menerat en slik lovhjemling vil gi økt brukav omsorgsteknologi som igjen vil kunnevære en
forbedringav mange pasienters/brukereslivskvalitet. Dette vil kunne gi den enkelte pasient/bruker
økt mulighet til å ta avgjørelserrundteget liv og helse, samt at det kan medføre økt
bevegelsesfrihet for den enkelte.

Oslo kommune viser til at stadig fiere pårørendeetterspørbrukav ny omsorgsteknologi.
Pårørendeer ofte er godt orientertom hva som finnes av teknologiske hjelpemidlet på markedet,
og de harønskerog forslag om at kommunenskal ta disse i bruk.Med forankringi ny § 4-6a vil
kommuneni størregrad kunne imøtekomme pårørendesønsker, og på den måten øke pårørendes
opplevelse av trygghet og kvalitet rundttjenestetilbudettil pasienter/brukere.

Endret§ 4A-4, 3.1edd
Gjelderpasienter som ikkeharsamtykkekompetanseog som motsetterseg at helsetjenestentar I
brukvarslings-og lokaliseringsteknologioverforpastenten.
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Departementetber spesielt om tilbakemeldingrundtbehovet for endring av § 4A-4,3. ledd som
foreslårå åpne for brukav varslings- og lokaliseringsteknologi som tvangstiltak.

Noe av problemstillingen som skisseres er spørsmålom pasienter, som mangler
samtykkekompetanseog som motsetterseg helsehjelp, vil kunnc være i stand til å forstå
informasjonsom gis om behov for, og brukav, varslings- og lokaliseringsteknologi; vil pasientene
ha kognitive evner til å kunne motsette seg slike tiltak?

EtterOslo kommunes mening er problemstillingensærlig aktuell overfor pasienter i sykehjem som
ofte liderav ulik gradav demens, harhøy alderog som ikke er vant med å forholde seg til
teknologiske hjelpemidler. Høringsnotatetstiller også spørsmål ved om det vil være trygtå la
pasientersom mangler samtykkekompetansefå bevege seg alene utenfor sykehjemmet uten at
pasienten utsettes for fare, ved at vedkommende for eksempel ikke kan lese trafikkbildet.

Aktuelle virksomheteri Oslo kommune oppleverjevnlig situasjonerhvor denne gruppen
pasienter/brukerevil kunne forståtilstrekkelig informasjontil at de motsetterseg brukav
varslings- og lokaliserings teknologi. Eksempel på situasjon hvor dette kan være et aktuelttiltak
kan være hvor pasienter/brukere,som til tross for sværtdårlig egenomsorg og mental funksjon,
harstor utferdsstrangog er vant til å bevege seg i både terrengog trafikk,men manglerevne til å
fmne tilbake til der de bor.

Slik regelverketer i dag vil disse pasientenc/brukerebli holdt tilbake med tvang, noe kommunen
vurderersom redusertlivskvalitet. Oslo kommune stiller seg dermed positiv til at det åpnes for å
ta i brukvarslings- og lokaliseringsteknologi i slike gitte situasjoner.Da forutsattat
pasientsikkerhetenkartlegges og dokumenteresfør slike tiltak settes inn. Det er viktig i alle slike
situasjonerat lovenskravom saksbehandlingetterleves.

Oppbeving av avviklingsloven
Departementetforeslårat midlertidig lov om avvikling av institusjoncrog kontrakterom
privatpleieunderdet fylkeskommunale helsevem for psykisk utviklingshemmede blir opphevet.
Reformenfor mennesker med utviklingshemningble satt i verk i januar 1991og de siste
utskrivningsvedtakeneble iverksattfra 1.januar2008. Oslo kommune sier seg enig i at
midlertidig lov om avvikling av institusjonerog kontrakterom privatplcie underdet
fylkeskommunalehelsevem for psykisk utviklingshemmede bliropphevet.

Avslutning
Oslo kommune anser forslag til ny paragrafog endring i pasient- og brukerrettighetslovensom en
nødvendig og hensiktsmessig tilpasning. Dette for å kunne legge bedre til rette for ny teknologi
som kan gi den enkelte størremulighet til selvstendighet, trygghetog fysisk aktivitet som vil vtere
ct godt tilbud/tiltakoverfor enkehe brukere.Det er imidlertidviktig at saksbehandlingsregleneog
de tilhørenderutinerlar seg gjennomføre på en enkel måte for å hindreat tiltak ikkeblir tatt i bruk
som følge av kravom kompliserte og omfattenderapporterings-og saksbehandlingskrav.

B rådsavdelin for eldre og sosiale tjenester

1)4,
Aud Kvalbein
byråd


