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Seniorsaken har med takk mottatt ovennevnte sak som høringsinstans. Det tilsendte notat representerer i

alt vesentlig juridiske overveielser med hensyn til samtykkekompetanse, myndighetsutøvelse og sikkerhet

og hvordan dette skal ivaretas med forandring i det eksisterende lowerk.

For de eldre er bruken av teknologisk utstyr svært aktuelt. Det er rask utvikling med elektroniske løsning-

er for å tilrettelegge situasjonen så de eldre kan bo lengre hjemme som overvåking av komfyrer, fall,

trygghetsalarm evt. tilkoblet hjelpesentral med bemannet helsepersonell. Så lenge dette tilbys myndige

samtykkekompetente personer i egen bolig er dette ikke noe juridisk problem.

Demente som bor i egen bolig eller på institusjon øker i antall. Mange av disse er "vandrere" som tar seg

ut på tur på egen hånd og ikke finner tilbake til sitt bosted. De blir ettersøkt og en vinterdag vil de kunne

fryse ihjel. På institusjon som formelt ikke er lukket, har man søkt å ivareta dette problem eksempelvis ved

kodelåser på utgangsdør eller spesielle dører. Dette har vært praktiske løsninger som klart ikke er tilfreds-

stillende juridisk. Man har utstyrt personer med lokaliseringsutstyr som GPS og liknende GSM og Geofence

til pasienter med nedsatt samtykkekompetanse. Personvernombudet har påtalt denne praksis selv om det

er for å ivareta liv og sikkerhet til pasientene. Det er derfor sterkt ønskelig at området med teknologiske

hjelpemidler bringes inn i tilfredsstillende juridiske former som man her tar sikte på. Dette gjelder således

retningslinjer til tidsbegrenset lagring av data, begrensninger i opptak av lyd og bilder, konkret vurdering av

samtykkekompetanse, og journalføring, unntakshjemler med mer.

Det er ytterst begrenset lovendring man tar sikte på men vi antar at de overveielser man her har gjort vil

inngå som grunnlag for lovendringen og derved inngå i fortolkning av denne.

Ved at dette feltet blir klarere juridisk regulert vil man lettere kunne nyttiggjøre seg de teknologiske ny-

vinninger. Seniorsaken ser det som sterkt ønskelig.
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