
Side 1 av 6

Tønsberg kommune

JournalpostID 12/47694

Saksbehandler:
Mai Lisbeth Sørum, telefon:   
seksjon Forvaltning helse og sosial

                                                                                                      
                                                                                                                                                         
Høring:  Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenesten og 
oppheving av avviklingsloven.

                                                                                                                                                                                                         

Utvalg Møtedato Saksnummer
Eldrerådet 21.11.2012 048/12
Utvalg for helse og omsorg 27.11.2012 061/12
Utvalg for barn og unge 29.11.2012 063/12
Bystyret 12.12.2012 134/12
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Rådmannens innstilling
Høringsutalelse om bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgssektoren 
oversendes helse- og omsorgsdepartementet

21.11.2012 Eldrerådet

Møtebehandling:
Eldrerådet behandlet saken 21.11.12 og vedtok enstemmig rådmannens innstilling.

ELDR-048/12 Vedtak:
Høringsutalelse om bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgssektoren 
oversendes helse- og omsorgsdepartementet

                                                                                                                                                                                                                                                           

27.11.2012 Utvalg for helse og omsorg

Møtebehandling:
Utvalget behandlet saken 27.11.12 og vedtok enstemmig rådmannens innstilling.

UHO-061/12 Vedtak:
Høringsutalelse om bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgssektoren 
oversendes helse- og omsorgsdepartementet

29.11.2012 Utvalg for barn og unge

Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak

UBU-063/12 Vedtak:
Høringsutalelse om bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgssektoren 
oversendes helse- og omsorgsdepartementet
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12.12.2012 Bystyret

Møtebehandling:
Innstillingen fra UBU og UHO enst. vedtatt.
Etter dette har bystyret fattet slikt vedtak:

BY-134/12 Vedtak:
Høringsutalelse om bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgssektoren 
oversendes helse- og omsorgsdepartementet
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Kortversjon – hva saken gjelder:
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt til høring forslag til endringer i pasient- og 
brukerettighetsloven - bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgssektoren og 
forslag om oppheving midlertidig lov om avvikling av institusjoner og kontrakter om privatpleie 
under det fylkeskommunale helsevern for psykisk utviklingshemmede..

Vedlegg:
Vedlegg:
Dok.dato Dok.id Tittel
09.10.2012 392237 Høring:  Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og 

omsorgstjenesten og oppheving av avviklingsloven.
05.11.2012 392236 Vs: Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og 

omsorgstjenesten og oppheving av avviklingsloven.
05.11.2012 392238 hoeringsliste.pdf
05.11.2012 392239 hoeringsnotat.pdf

Høringsnotat.
                                                                                              
Dokumenter i saksmappen:
Nr T Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 I 05.10.2012 Det kongelige helse- og 
omsorgsdepartement

Høring:  Bruk av varslings- og 
lokaliseringsteknologi i helse- og 
omsorgstjenesten og oppheving av 
avviklingsloven.

Innledning/bakgrunn:
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Teknologiske virkemidler kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse og mobilitet. 
Teknologiske tiltak skal ikke erstatte menneskelig kontakt og kompetanse, men teknologien kan 
bidra til å utnytte ressursene bedre i møte med fremtidens omsorgsutfordringer.

Faktagrunnlag:
Den kommunale helse- og sosial tjenesten må i dag sikre at bruk og formidling av slike 
hjelpemidler skjer i tråd med en rekke bestemmelser både i helse- og sosiallovgivningen, 
personvernlovgivningen og tvangsbestemmelsene i pasientrettighetsloven.

Rettslig grunnlag:
Helse- og omsorgstjenesteloven, Pasient- og brukerrettighetsloven, 
Menneskerettighetskonvensjonen(EMK), §8, Personopplysningsloven.

Forholdet til kommuneplanen:

Vurderinger:
Tekniske hjelpemidler gjør oppgaver i dagliglivet enklere. Tekniske løsninger for varslingssystemer 
kan bidra til å unngå faresituasjoner, hindre skade hvis faresituasjoner oppstår eller tilkalle helse-
og omsorgspersonell som kan gi nødvendig hjelp.
Forstudien til høringen har involvert personer med demenssykdom/ kognitiv svikt, deres pårørende 
og omsorgspersonell i tre kommuner. Forstudien trekker noen foreløpige konklusjoner, bl.a.pekes 
det på at introduksjon av GPS- system( sporingsteknologi) dekker et reelt behov hos en rekke 
brukere av kommunale omsorgstjenester.
Etiske vurderinger og god tilrettelegging for alle involverte er en forutsetning for vellykket bruk av 
sporingsteknologi for mennesker med en demenssykdom.

Følgende høringsuttalelse sendes helse- og omsorgsdepartementet:

For de fleste personer med demens eller kognitiv svikt, vil et varsling- og lokaliseringsverktøy være 
positivt.  Brukerne vil kunne oppleve en større trygghet og en bedre livskvalitet.
Det er viktig og bra at regelverket i forhold til bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og 
omsorgstjenesten klargjøres. I dag er reglene som det kommer fram her, fragmenterte og uklare 
og hindrer konstruktiv bruk av ny velferdsteknologi.

Forslag om endring av overskrift kap 3
Høringsnotatet presiserer at forslaget til ny bestemmelse § 4-6a i pasient- og brukerrettighetsloven 
skal gjelde både helse og omsorgstjenester.  Når bestemmelsen plasseres i kapittel 4 som har 
overskrift Samtykke til helsehjelp  reduserer dette lovens brukervennlighet.  Det foreslås at 
departementet finner en annen overskrift til kapittelet for å sørge for at bestemmelsen ikke blir 
misforstått.  

Forvaltningslovens anvendelse
Departementets forslag om krav til vedtak ivaretar pasienter og brukeres mulighet til å innvirke på 
avgjørelsen.  Departementets argument for vedtak er å sørge for dokumentasjon av avgjørelsen.  
Det anses fra kommunens side svært viktig at denne type avgjørelser blir dokumentert.  Derimot 
kan plasseringen av bestemmelsen være med på å skape en usikkerhet om forvaltningslovens 
anvendelse på avgjørelsen.  I pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 er det angitt hvilke 
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bestemmelser forvaltningsloven gjelder for, og andre ledd i bestemmelsen viser til vedtak om 
tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.  Det bør etter vårt syn gjøres en vurdering av enten 
plasseringen av den foreslått § 4-6a eller at det må tas med en presisering i forhold  til 
forvaltningsloven.

Behovet for endring § 4A-4
Det er viktig at denne endringen tas med i bestemmelsen slik at det ikke i ettertid oppstår tvil om 
det kan brukes lokaliseringsteknologi i forhold til pasienter som motsetter seg det.  Teknologien 
kan raskt endre seg og gi muligheter som en idag ikke kjenner til.  Kommunen ser imidlertid at 
behovet for å benytte dette i forhold til brukere hvor tjenesten ikke er å anse som helsehjelp, kan 
være vel så stor.  Helse- og omsorgstjenesten i kommunen skal i fremtiden i stor grad utøves i 
pasient og brukeres hjem, og det bør derfor vurderes om denne bestemmelsen også skal gjelde 
omsorgstjenester.  Det vil i mange tilfeller være vanskelig å avgjøre om f.eks bruk av GPS er en 
omsorgstjenesten eller helsehjelp.

Alternative løsninger:

Økonomiske konsekvenser:
Det vil medføre investeringer å gå til anskaffelse av disse tekniske hjelpemidlene, samtidig kan 
man kanskje få noen innsparinger i form av noe lavere bemanning.

Helse- og miljøkonsekvenser:

Konsekvenser for barn og unge:

Videre behandling:
Eldrerådet 21.11.12
Utvalg for helse og omsorg 27.11.12
Utvalg for barn og unge 29.11.12
Bystyret 19.12.12

Tønsberg, 

Geir Viksand
rådmann

Tove Hovland
Kommunaldirektør


