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Våke arbeidshefte om 
bruk av velferdsteknologi i 

helsetjenestene er utarbeidet av 
Trude Fløystad Eines, Høgskolen i Molde 

og Inger-Lise Lervik, Utviklingssenter 
for sykehjem i Møre og Romsdal. 

Flere av casene i heftet er 
bidrag fra kommuner i Midt-Norge. 

Vi vil rette en stor takk til 
bidragsytere fra Det midtnorske 

velferdsteknologinettverket:
Jelsma Renske, Bjugn kommune

Solrunn Hårstad, Stjørdal kommune
Eli Ringseth, Steinkjer kommune

Morten Kristiansen, Sykkylven kommune
Helen Berg, ALV Møre 

Anne Jensen, Ålesund kommune

Takk til Fylkesmannen 
i Møre og Romsdal for økonomisk 

og faglig støtte til utviklingen 
av arbeidsheftet.
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•  Alt tatt i betraktning: Hva bør gjøres, og   
 hvorfor? (begrunnelse )

•  Hvordan bør saken gjennomføres og følges   
  opp?

Hvordan bruke dette 
arbeidsheftet?

Dette arbeidsheftet kan brukes som utgang-
spunkt for kompetanseheving og diskusjon 
om velferdsteknologi blant helsepersonell. 
Når dere skal jobbe med heftet, kan dere dele 
inn de ansatte i grupper på 4–6 deltakere. 
Det er viktig at dere oppfordrer deltakerne 
til å dele gode erfaringer og løse eventuelle 
utfordringer i fellesskap.

Vi anbefaler at deltakerne er kjent med 
VÅKE – et refleksjonshefte om velferdsteknologi, 
jus og etikk for helsepersonell (Eines & Lervik, 
2014). I tillegg anbefaler vi at dere ser filmen 
«VÅKE» som ligger på YouTube.

Vi har laget et case til hvert av temaene i 
heftet. Dersom dere har eksempler fra egen 
praksis som omhandler den samme problem-
stillingen, kan dere gjerne bruke disse i stedet.
 
Å ta i bruk velferdsteknologi i helsetjenesten 
innebærer fortsatt nytenkning for mange. 
Uansett hvilken metode dere velger i en slik 
prosess, er det viktig å ha en plan. Før opp-
start er det derfor lurt å kartlegge det reelle 
behovet med pasienten i sentrum.   

Etisk refleksjon som verktøy
 
I Etikkhåndboka for kommunenes helse- og 
omsorgstjenester blir etikk omtalt som en 
metode for å utvikle bedre praksis (1).

Etikkhåndboka (1) inneholder blant annet en 
sjekkliste for refleksjon. Deler av denne er tatt 
med her som en hjelp til å diskutere de ulike 
casene:

•  Hva er situasjonen?

•  Hvem er de berørte partene – og på hvilke   
    måter blir de berørt?

•  Hva sier de verdiene og prinsippene som   
 forplikter oss? 

•  Hva består det etiske dilemmaet/
 problemet i? 

•  Er det en verdikonflikt?

•  Hvilke handlingsalternativer kan vi velge   
 mellom?

•  Hvilke konsekvenser kan forventes av de   
 valgene vi tar?

•  Hva er de primære pliktene våre, og overfor  
 hva eller hvem?

•  Hva slags organisasjon blir vi, og hva slags   
 person blir jeg, hvis vi velger dette?
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Risiko og sårbarhet
  
ROS-analyse står for risiko- og sårbarhets-
analyse. Ved å kartlegge sannsynlighet og 
konsekvenser av uønskede hendelser, som for 
eksempel strømbrudd, feilmedisinering eller 
beinbrudd, kan man prioritere risikoområder 
og planlegge tiltak for å forhindre dem eller 
redusere konsekvensen av dem dersom de 
skulle oppstå (2).

?

?

Svært sannsynlig 

Lite farlig 

Svært farlig 

Lite sannsynlig 

Om Bjørg som glemmer 

å ta medisinene sine

Martin og Bjørg er et ektepar i 60-årene. De 
bor i en omsorgsleilighet tilknyttet et eldre-
senter i kommunen. Kona har hatt hjerneslag 
og strever nå med hukommelsen. Hun plages i 
tillegg med nervesmerter i beina, noe hun blir 
medisinert for fire ganger i døgnet. 

Martin og Bjørg er et aktivt ektepar som liker 
å dra ut for å handle og treffe folk. 
For å få frihet til å kunne være så aktive som 
de ønsker, får de tildelt hjemmesykepleie to 
ganger i døgnet. Hjemmesykepleien legger da 
medisinene fra ukesdosett til dagsdosett som 
Bjørg kan ha med seg. 

De har tidligere forsøkt med en klokke som 
ringte når Bjørg skulle ta medisinen sin, men 
dette fungerte dårlig: Hun slo av klokken, men 
glem å ta tablettene.

Martin er engstelig for at kona skal glemme 
å ta medisinene sine, og han maser mye på 
Bjørg. Denne situasjonen gjør at det oppstår 
gnisninger mellom de to. Begge synes dette 
går ut over livskvaliteten og forholdet dem 
imellom.      

Diskuter
1. Hva består det etiske dilemmaet i?
2. Hvilke handlingsalternativer har vi?
3. Hvordan kan valg av løsning påvirke            
    ekteparets livssituasjon?

Kontrollspørsmål:
 
• Hva er det verste som kan skje?
• Hvor sannsynlig er det at dette  
 kan skje?

Over er en forenklet modell for ROS-analyse 
som er benyttet i VÅKE refl eksjonshefte (3). 
Risiko er et uttrykk for kombinasjonen av hvor 
sannsynlig det er at noe farlig kan skje, og 
konsekvensen av at det skjer. Sannsynlighet sier 
noe om i hvilken grad det er trolig at en hendelse 
vil kunne inntreffe. 
Konsekvens beskriver mulig følge av en uønsket 
hendelse, i verste fall tap av liv og helse.
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Om Kirsten som går seg bort

Hjelpepleier Åshild kommer på seinvakt i en 
bemannet omsorgsbolig for åtte personer. 
Samme formiddag flyttet det inn en ny beboer 
som heter Kirsten. Åshild får vite at hun virket 
engstelig, urolig og forvirret da hun kom, 
men at hun slo seg til ro siden pårørende var 
sammen med henne en stund. 

Kirsten har ikke demensdiagnose, men er 
henvist til kommunens demensteam for 
utredning. Når Åshild skal inn for å hilse på 
henne, er hun borte. 
Åshild blir bekymret og begynner å lete etter 
henne umiddelbart. Da hun ikke finner henne i 
bygget, ringer hun pårørende for å høre om de 
kan ha tatt henne med ut, men det har de ikke. 
De pårørende kommer for å hjelpe til med 
letingen, og Åshild får også hjelp av annet 
helsepersonell. De kontakter også politiet. 

Kirsten blir funnet av en turgåer senere på 
kvelden på en avsidesliggende vei, svært kald
og forkommen. 

Om Jakob og rett medisin til rett tid. 

Jakob bor hjemme alene og får hjelp fra 
hjemmebaserte tjenester to ganger i døgnet. 
Han får medisinene sine pakket i multidose 
fra apoteket. Jakob ordner med dette selv, 
men hjemmebaserte tjenester ser av og til 
at han trenger noe hjelp ved medisin-
forandringer. De ser også at han ofte glemmer 
å ta medisinene midt på dagen.

Jakob har ofte besøk av barnebarna sine, og 
han er bekymret for at de skal få tak i 
medisinene. 

Jakob takket derfor ja til å starte opp med 
medisindispenser. Hjemmebaserte tjenester 
får da beskjed fra dispenseren for hver gang 
Jakob glemmer å ta medisinene, og minner 
han på det. Jakob føler seg også mye tryggere 
på at barnebarna ikke får tak i medisinene 
siden de nå er innlåst i dispenseren.

Diskuter
Hvilke vurderinger burde vært gjort på 
forhånd for å unngå en slik situasjon? 
Hvem har ansvar for disse vurderingene?  

Hvilke rutiner har dere for å vurdere 
pasientenes sikkerhet og trygghet der dere 
jobber? 

Diskuter en situasjon der dere jobber: 

Hva er det verste som kan skje i denne 
situasjonen?

Hvor sannsynlig er det at dette faktisk 
kan skje? 

Hva gjør dere dersom det skjer?

Diskuter
•  Hvordan kan hjemmebaserte tjenester  
 i deres kommune bidra til å sikre at   
 brukerne tar medisinene sine til riktig   
 tid? 

• Oppbevares medisiner noen ganger på 
 en slik måte at det kan være til fare for 
 små barn? 
 
 Hva er styrker og svakheter ved 
 konvensjonelle kontra teknologiske 
 løsninger i dette tilfellet?
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Om Magnhild som går ut om natten

Gustav er gift med Magnhild som har en 
demensdiagnose. Magnhild har begynt å stå 
opp om natten for å gå ut, og hun finner ikke 
veien hjem. Gustav er sliten på grunn av 
manglende nattesøvn og bekymring for kona. 

Kommunen installerer derfor en sensor med 
alarm ved ytterdøren. Når Magnhild er på vei 
ut, hører hun en talemelding som er lest inn av 
sønnen Trygve: 
“Nå er det natt, mor, og du kan gå tilbake til 
sengen din.” 
I tillegg varsles mannen Gustav via telefon, og 
han kan stå opp og stoppe Magnhild hvis hun 
likevel går ut.

Om Sissel som ønsker færre besøk av 
hjemmesykepleien 

Sissel bor alene i egen bolig og får besøk av 
hjemmesykepleien tre ganger i døgnet. Sissel 
har en psykisk lidelse, og det er avgjørende at 
hun får rett medisin til rett tid. Sissel skulle 
imidlertid ønske at hjemmesykepleien ikke 
kom så ofte, og hun klager på dette til fastle-
gen sin. De gangene hun selv får ansvar for å 
ta medisinene sine, har hun havnet på sykehus 
fordi hun har tatt dem feil. 
Sissel begynner med medisindispenser. Hjem-
mesykepleien er nå bare innom henne annen-
hver uke. Hun ringer sjelden til fastlegen og 
gir klart uttrykk for at dette øker livskvaliteten 
hennes. Hjemmesykepleien kan nå følge med 
på at Sissel får rett medisin til rett tid gjennom 
medisindispenseren.

Kvalitet i 
helsetjenestene

Som «kvalitetsstjerna» nedenfor viser, er det 
flere faktorer som er avgjørende for å sikre at 
helsetjenestene er av god kvalitet. 

KVALITET

er 
virkningsfulle

har god 
utnyttelse

av ressursene

er tilgjengelige 
og rettferdig 

fordelt

involverer 
brukerne og gir 
dem innflytelse

er samordnet 
og preget av 
kontinuitet

er trygge 
og sikre

Kvalitet betyr 
at tjenestene 

Diskuter
•  Sissels situasjon med utgangspunkt i        
 kvalitetsstjerna. 
 Er det fl ere områder som blir berørt?

Diskuter
•  Hva tenker dere om forsvarlighet og   
 kvalitet ved denne løsningen? 

•  Har dere andre forslag som kan ivareta  
 etiske hensyn og forsvarlighet på en   
 bedre måte?
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Tre caser om 
varslingstjenester
  
Sykepleieren Ole

Sykepleieren Ole er på kveldsvakt i hjemme-
sykepleien. Han har ansvarsvakt og mottar 
uventet en tekstmelding på vakttelefonen. 
Meldingen er fra en ukjent person, og i meld-
ingen står det: 
Trygghetsalarm utløst. Mor har behov for 
assistanse eller hjelp!

Det er travelt på kveldsvakten, og Ole er aller-
ede forsinket med andre avtaler. Han bestem-
mer seg for å ringe opp og vurdere situas-
jonen. Det er imidlertid ingen som svarer, og 
når han søker opp nummeret på nett, får han 
ingen treff eller informasjon.

Hjelpepleieren Anne

Pasienten Rolf har kommet hjem fra sykehu-
set, og hjelpepleier Anne avtaler med Rolfs 
datter, Siri, som også er hennes venninne, at 
han kan installere en trygghetsapplikasjon på 

Internett i kommunal bolig 
– hvem har ansvaret: 
kommunen eller brukeren?

Ove er 21 år og har en utviklingshemming 
som gjør at han har behov for tilsyn og hjelp 
hele døgnet. Han har bodd hjemme hos 
foreldrene fram til for tre måneder siden; 
da flyttet han inn i en helt ny kommunal 
omsorgsbolig i bokollektiv med åtte 
leiligheter. 
De som jobber i omsorgsboligene, ser at Ove 
kunne ha god nytte av en digital plan-
legger som kognitiv støtte i hverdagen. En slik 
støtte vil hjelpe Ove å ha mer oversikt over 
dagen, og gjøre han tryggere. I tillegg kan han 
snakke med familie og venner via Skype på en 
enkel måte, noe som gjør at han roer seg om 
kveldene før han skal legge seg. Digital 
planlegger er avhengig av Internett for å 
fungere. 

Kommunen som utbygger og huseier har ikke 
tenkt på å ta noe ansvar for internettilgang i 
de nye omsorgsboligene, det er tenkt som et 
privat anliggende. Familien ordner med 
Internett til Ove. 
Han må betale 500 kr i måneden for det. 
I de sju andre omsorgsboligene har det også 
blitt lagt inn Internett, og det er nå til sammen 
fem ulike internettleverandører som leverer til 
bokollektivet. I tillegg leverer kommunen fiber 
til fellesareal og kontor. 
Etter at Ove flyttet inn, opplevde alle de åtte 
beboerne store problemer med ustabilt 
nettverk. Også de ansatte opplevde at det 
kommunale trådløse nettet ble ustabilt. 
Flere av beboerne har teknologi som støtte 
for sine funksjonshemminger, og det ustabile 
nettet blir ikke bare en plage for dem og de 

smarttelefonen sin. Denne applikasjonen ring-
er opp en eller flere telefoner ved å aktivisere 
alarmen, og de bestemmer seg for å legge inn 
vakttelefonen til Anne.
Denne avtalen blir glemt og blir heller ikke 
formidlet videre til hjemmesykepleien. 
Etter tre måneder utløser Rolf alarmen siden 
han har falt og trenger øyeblikkelig hjelp. Da 
er ikke Anne på jobb.

Velferdsteknologi og personvern

Ved et sykehjem i kommunen er det to driftige 
og ivrige sykepleiere som vil innføre velferds-
teknologiske løsninger. 
De har ikke avtalt dette med ledelsen og har 
heller ikke vurdert formålet med de 
løsningene de ønsker å benytte. De fokuserer 
på hvordan de kan ta i bruk applikasjoner som 
kan videreformidle lyd, bilde og informasjon. 
De fikk ideen fra en barnehage som hadde 
innført en løsning der de foresatte fikk 
løpende informasjon om sitt eget barn.

De to har en avtale med den ene sin sønn, som 
er nyutdannet dataingeniør, som er villig til 
å prøve ut en tilsvarende løsning. Det vil ikke 
koste kommunen noe, siden sønnen vil være
med for å utvikle et framtidig produkt. 

pårørende, men også en ekstra belastning for 
de som jobber i bokollektivet. 
Det viser seg at med så mange ulike 
leverandører blir de trådløse signalene 
forstyrret av hverandre. 
Mora til Ove kjenner IT-sjefen i kommunen, 
og spør han hvorfor ikke kommunen tilbyr 
fiberkabel til beboerne når de likevel legger 
kabel inn i bygget? Svaret var enkelt: 
IT-virksomhetens oppdrag og avgrensede 
budsjett er reservert kommunal drift og 
personell, og ikke tjenester til private 
leietakere.   
Kommunen kunne enkelt tilby fiber eller 
trådløst nett til alle leilighetene til en mye 
rimeligere sum enn de private leverandørene, 
men da må det kommunale eiendomsselska-
pet planlegge og kable for dette, og IT-avdelin-
ga må bygge ut trådløst nett som også leietak-
erne kan bruke i sine leiligheter.

Trygghetsalarm utløst. 
Mor har behov for 
assistanse eller hjelp!

Diskuter
•  Hvordan regulerer lovverket tjenestene,  
 og hvilket lovverk blir berørt i disse tre  
 casene? 
•  Hvilke mulige konsekvenser ser dere? 

Diskuter
•  Hvilke føringer for denne typen beslut 
 ninger er det i din kommune? 
 
• Hvem bestemmer? 
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Brukerinvolvering

Brukernes behov og brukerinvolvering er 
helt sentralt i all helsehjelp, også ved bruk av 
velferdsteknologi.
Metoder som brukes i tjenestedesign, 
kjennetegnes ved at brukerne involveres. 
Norsk designråd sier følgende om bruker-
involvering:

Ved å involvere sine brukere i utviklingsfasen 
kan man avdekke deres bevisste og ubevisste 
behov, og man ser hvordan brukerne tenker og 
bruker løsningen. Denne innsikten og lærdom-
men er uvurderlig for å gjøre forbedringer, og 
man har altså ved lansering større sjanse for å 
tilby et produkt, en tjeneste eller løsning som 
brukerne benytter seg av.

Kort fortalt handler tjenestedesign om å plan-
legge og organisere mennesker, infrastruktur, 
kommunikasjon og fysiske faktorer på en ny 
måte. Gode tjenester imøtekommer bruke-
rnes behov, gir gode opplevelser, er effektive 
og bidrar til bedre ressursbruk. I tillegg skal 
tjenestedesign bidra til bedre arbeidsvilkår for 
de som leverer tjenestene. 
Det å designe gode tjenester innebærer at 
tjenestene er:

•  brukerorienterte: å se tjenesten gjennom        
 pasientens øyne
•  samskapt: å involvere så mange som mulig   
 av de berørte i utviklingen av tjenestene
•  helhetlige: å kunne visualisere alle 
 hendelser i en sammenhengende kjede

Prøv gjerne å tenke litt nytt når dere vurderer 

Les følgende to alternativer til løsning:
 
1.
Frøydis får tildelt hjemmesykepleie for til-
syn når hun dusjer. Hjemmesykeple ien har 
anledning til å komme på formiddagen, men 
tidspunktet for når de kommer, vil variere. 
Frøydis står derfor opp og blir ofte sittende 
og vente på besøk fra hjemmesykepleien. Hun 
får tildelt trygghetsalarm, men denne kan hun 
ikke bruke når hun dusjer siden den ikke tåler 
vann.

2. 
Frøydis får tilbud om å prøve ut velferd-
steknologi. Det monteres en assistansealarm 
på badet. Alarmen programmeres slik at den 
sender varsel til en nabo som har sagt seg 
villig til å rykke ut dersom alarmen utløses. 
Frøydis kan stå opp og dusje når hun ønsker 
og føler seg trygg når hun vet hun kan tilkalle 
hjelp ved behov.

å ta i bruk velferdsteknologi: involver alle 
berørte aktører – både ansatte, brukerne/
pasientene og pårørørende for å tenke alter-
native løsninger. Ta gjerne utgangspunkt i 
Innomeds metodesamling for bruk av tjenest-
edesign (4).

Om Frøydis som er redd for 
å falle i dusjen

Frøydis bor alene og greier seg selv. Hun er ak-
tiv og liker å gå tur til byen. Den senere tiden 
har hun blitt mer ustø og svimmel, og hun er 
redd for å falle. Frøydis er også veldig utrygg 
når hun dusjer. 

Jenny som vil ordne med 

medisinene sine selv

Jenny bor i en heldøgnsbemannet omsorgs-
bolig. Her får hun utlevert sine medisiner fra 
helsepersonell. 

Hun startet opp med medisindispenser. 
Hun følger nå selv med på å ta medisinen når 
alarmen går, uten å involvere bemanningen. 

Jenny føler seg trygg på at hvis hun glemmer å 
ta medisinen, så får bemanningen beskjed på 
melding fra dispenseren og vil da kunne hjelpe 
henne.

Diskuter
•  Hva er Frøydis egentlige behov, og   
 hvordan vet vi det?
•  Hva er positive og negative sider ved  
 de to ulike løsningene?
•  Hvordan ivaretar dere bruker-
 involvering på din arbeidsplass?

Diskuter
Selvstendighet og ansvar for egen helse 
er viktig for å øke mestringsfølelsen, og 
dermed øke livskvaliteten. 
•  Er det vanlig å spørre brukerne på ditt  
 arbeidssted om hva som er viktig for  
 dem, når tjenestene planlegges og 
 utføres?
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Samtykkekompetanse

All helsehjelp skal være frivillig og krever 
samtykke fra pasienten. 
Å vurdere pasientenes samtykke-
kompetanse er derfor helt sentralt når dere 
skal vurdere å ta i bruk velferdsteknologi.

Sivert og Anna 
– hvem vet best?

Anna er bekymret for at mannen Sivert skal 
falle. Den trygghetsalarmen som Sivert har 
fått, varsler ikke om fall. Anne har snakket 
med ergoterapeuten om at Sivert kan få en 
fallalarm som varsler dersom han faller når 
han er ute på egen hånd eller alene hjemme. 

Ergoterapeut Kjetil kommer på hjemmebesøk 
og har med alarmen. Han forteller både Sivert 
og Anna hvordan den fungerer. Alarmen kan 
festes i beltet, men Sivert sier han ikke trenger 
noen “barnepike”. 

Tvang – og hvordan unngå 
bruk av tvang?

All helsehjelp skal være frivillig. 
Helsehjelp som gis mot pasientens vilje, 
er tvang. Ethvert tiltak som iverksettes, skal 
være så lite inngripende som mulig.

Om Erna og hva som er viktig for hvem

Erna er 71 år og har en demensdiagnose. 
Hun bor i en generasjonsbolig sammen med 
sønnen Henrik og familien hans. Erna er 
stadig på farten og finner stort sett veien hjem. 
Den siste tiden har hun imidlertid begynt å få 
større problemer med orienteringsevnen, og 
dette har resultert i flere leteaksjoner. 
Henrik ønsker at moren skal bruke GPS, og at 
kommunen skal ta imot varlser siden han er 
mye ute og reiser i jobben. Kommunen er til-
bakeholden fordi de ikke kan garantere for at 
GPS-en fungerer under alle forhold. Erna har 
ikke lyst til å bære på et apparat som andre 
kan legge merke til. 

Informasjon og dialog 
– nøkkelen til god omsorg?

Sivert er forvirret og fortvilet

Sivert er alene hjemme når ergoterapeut Kjetil 
kommer på besøk for å reparere er server som 
er viktig for at Siverts fallalarm skal virke. 
Kjetil finner ikke alarmen først, men den lig-
ger i en skål på stua sammen med flere andre 
fjernkontroller. Han gir Sivert beskjed om at 
han må bære alarmen på seg hele tiden for at 
den skal virke. 
Når kona Anne kommer hjem litt senere, sitter 
Sivert på kjøkkenet med to fjernkontroller, én 
fallalarm og en utladet mobiltelefon i hendene. 
Sivert virker fortvilet og sier han må hjelpe til 
å passe på at ingen skal falle.

Diskuter
•  Hvilke faktorer vil dere legge vekt på   
 for å vurdere samtykkekompetansen   
 til Sivert?
•  Hva legger dere i begrepet stilltiende   
 samtykke, og hvordan kan dette komme  
 til uttrykk i denne situasjonen?
•  Hvorfor er det viktig å samarbeide med  
 pårørende når vi skal vurdere 
 pasienters samtykkekompetanse? 
 Hvordan kan vi gjøre dette?

Diskuter
•  Hvilke etiske og juridiske utfordringer  
 finnes i situasjonen til Erna og sønnen?
• Hvordan kan vi forebygge bruk av tvang  
 i møte med personer med kognitiv svikt? 
• Hva legger dere i begrepet tillits-
 skapende arbeid? Hvordan dokumenterer  
 dere tillitsskapende tiltak? 
•  Loven har åpnet for at det kan gjøres  
 vedtak om bruk av tvang ved bruk av  
 velferdsteknologi. 

 Kan dere finne et eksempel eller en 
 situasjon der bruk av velferdsteknologi ved  
 tvang er det minst inngripende tiltaket, og  
 dermed bør iverksettes?

Diskuter
•  Hvordan kan dere sikre at pasientene  
 forstår informasjonen dere gir?
•  Hvilke ulike tiltak som dere gjennomfør 
 er som helsepersonell, krever at 
 pasienten først er informert og sam-
 tykker til at det er greit at tiltakene 
 gjennomføres?
•  Hvem har ansvar for å informere 
 pasienter og pårørende?
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og melder fra til foreldrene dersom Connie 
velger å gå ut om natten. 

Case 2: Kim
Kim er 33 år og har diagnosen infantil autisme 
og moderat utviklingshemming. Kim bor i 
egen leilighet og har personalfaktor 1:1. 
Han er i god form og kan gå lange turer. 
Personalet har funnet ut at Kim går turer for å 
styre reguleringsvanskene sine. 
Hvis personalet er til stede, kan det føre til 
at Kim ikke får den turen han har behov for. 
Personalets tilstedeværelse virker forstyrrede 
og øker uroen til Kim. 
Personalet har også opplevd at Kim går andre 
veier som avviker fra runden hans når uroen 
øker. Han kan da gå i timevis uten at person-
alet klarer å få han til å gå hjem. Personalet 
ser hvor viktig det er at Kim får gå turer alene, 
men de er bekymret for at han ikke skal finne 
tilbake når han er urolig.

Mulig løsning
Personalet vurderer nå muligheten for å bruke 
GPS med elektronisk gjerde som en alternativ 
løsning. 

Case 3: Daniel
Daniel er 20 år, og har autisme og moderat 
utviklingshemming. Han har nettopp flyttet 
i egen bolig. Hjemme med mor hadde han 
en babycall på rommet sitt, slik at han kom i 
kontakt med mor dersom han trengte hjelp 
om natten. Daniel har reguleringsvansker og 
stor intimsone. Tett nærvær av personale blir 
derfor vanskelig for han. Han ønsker ikke å 

Tre caser fra tjenester for 
psykisk utviklingshemmede

Etiske dilemmaer og juridiske spørsmål 
dukker også opp i møter mellom helse-
personell, pårørende og personer med 
psykisk utviklingshemming. 
Nedenfor presenterer vi tre caser som vi 
anbefaler dere å arbeide med. Bruk gjerne 
spørsmål fra andre caser tidligere i heftet: 

Case 1: Connie
Connie er 20 år. Hun har Downs syndrom med 
en moderat utviklingshemming. Hun kommer 
lett i kontakt med nye mennesker. 
Connie jobber i kantina på et lokalt 
sysselsettingssenter. Foreldrene har innredet 
en egen leilighet til henne i deres hus, slik at 
hun skal få bo for seg selv. De jobber for at hun 
skal få kjøpe seg egen leilighet eller få tildelt 
en kommunal bolig. Kommunen har innvilget 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 5 timer 
i døgnet. 
Mor og far er bekymret for at Connie skal gå 
ut om kvelden og natten for å gå på besøk til 
kjente og mer ukjente uten at de har kontroll 
på hvem dette er. 

Mulig løsning
Foreldrene har derfor kommet fram til at det 
kan være lurt å installere en trygghetspakke 
som består av en dagtavle som gjør at 
Connie får oversikt over hva hun skal gjøre i 
løpet av dagen, samt alarmer. 
Den ene alarmen er en sensor som sier fra til 
Connie at ”nå er det natt, og da skal man legge 
seg” dersom hun forlater soverommet. 
Den andre alarmen er plassert på ytterdøra, 

ha nattevakt inne på rommet sitt, siden han 
våkner lett. Han har likevel behov for hjelp 
dersom han våkner og blir redd. Bruk av 
telefon og en alarm med knapp har vært testet 
ut, og dette har fungert fint for Daniel. 

Mulig løsning
Personalet vurderer om de kan plassere 
sensorer på soverommet, slik at lyset slår seg 
automatisk på når Daniel står opp av sengen. 
Da vil nattevaktene kunne observere at han er 
våken, og gå inn.  

Diskuter
•  Diskuter casene opp mot etiske og ju  
 ridiske problemstillinger. 
 Hvilke områder berøres?

•  Diskuter de mulige løsningene, og om de  
 svarer til de behovene som er avdekket.

NOTATER:
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Andre anbefalte verktøy

Over: Utsnitt fra kartleggingsverktøyet utviklet av 
Det midtnorske velferdsteknologiprosjektet.
Skjemaet er tilgjengelig fra Nasjonalt kompetansesenter 
– aldring og helse (6). 
 

Over: Retningslinjer for bruk av varslings- og lokalisering-
steknologi i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven, fly-
tskjema som er utviklet av Trondheim kommune (5).

Om valg av teknologi
Refleksjon ved Renske Jelsma, Bjugn kommune

Det er et stort tilbud på markedet når det 
gjelder teknologi. Det er ikke lett å få oversikt 
over alle muligheter, og ved anskaffelser av 
velferdsteknologi er det lett å gå seg vill i alt 
som finnes. Tenk at teknologi er ment å være 
en løsning som passer til et behov. For å skape 
oversikt over det reelle behovet, er det viktig å 
ta utgangspunkt i situasjonen til pasienten, og 
på den måten få innsikt. For å kartlegge situas-
jonen på en systematisk måte, er det utviklet 
forskjellige hjelpemidler (se “andre anbefalte 
verktøy” nedenfor).
På den andre siden må man skape oversikt 
over de forskjellige tiltakene og virkemidlene 
som passer til behovet. Er det teknologi eller 

noe annet? Hva oppnår vi ved bruk av den 
teknologiske løsningen vi tenker å bruke? 
Hvem er involvert i bruken av teknologien? 
Hvilke rutiner må opprettes? Hvem skal følge 
opp hvis alarmen går? 
Det å finne en teknisk løsning som passer til 
behovet, er ikke alltid så enkelt, fordi alle typ-
er teknologi har sine muligheter – men også 
sine begrensninger. Det er ingen teknologi 
som egner seg til alle typer av brukere. Prøv å 
finne brukererfaringer fra den typen teknologi 
du er interessert i. Spør leverandøren om han 
eller hun kan gi deg navn på personer som kan 
ha brukererfaring. Spør om deres erfaringer. 
Lag en oversikt over muligheter og ulemper 
for forskjellige produkter. På den måten er 
det mulig å identifisere den teknologien som 
passer best til akkurat din pasient. 
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