
Velferdsteknologi 
Rettslige utfordringer 



Innledning 

• Hva er velferdsteknologi? 
– Opplevelsesteknologi 
– Teknologisk assistanse, trygghetsteknologi  
– Temaet for dette innlegget: Hovedvekt på 

informasjonsteknologi, spesielt sporing og overvåkning  
• Hvilke rettslige utfordringer skaper 

velferdsteknologi? 
– Personvernmessige utfordringer 
– Informasjonsutveksling og taushetsplikt 
– Helserettslige utfordringer, med og uten brukerens 

samtykke 
 



Hensyn bak regelverket – etiske vurderinger 

• Ivareta brukers sikkerhet, hindre skade på 
bruker 

• Gi bruker økt frihet:  
– Redusere bruk av fysiske stengsler, tilbakeholdelse og 

uønskede forstyrrelser fra personalet 
• Ivareta personvernhensyn – minst mulig 

inngripende midler som ivaretar formålet 
• Formål: Å bedre brukerens situasjon, ikke å 

spare penger 
• Ved utformingen av løsninger: funksjonalitet vs. 

personvern 
 



Personvern, informasjonsutveksling og 
taushetsplikt 

• Hovedregel om samtykke fra bruker 
– Hvis samtykke mangler kreves annen hjemmel, 

fortrinnsvis i lov eller forskrift, jf. legalitetsprinsippet 
• Informasjonsutveksling om bruker og 

taushetsplikt 
– Behov for informasjonsutveksling vs. behovet for vern 

av personlige opplysninger 
– Taushetsplikt i helsepersonelloven § 21 flg. Og 

forvaltningsloven § 13 
 



Nærmere om helselovgivningens regler for 
helse- og omsorgstjenester 

• Reglene som gjelder når helsepersonell yter 
tjenester – ikke privatpersoner 

• Betydningen av om bruker har 
samtykkekompetanse 

• Pbrl. Kapittel 4A og khol. Kapittel 9 
• Bruker med samtykkekompetanse: pbrl. § 4-1 
• Motstand: både uttrykt og forventet motstand 
• Subjektivt og objektivt tvangsbegrep 
• Bruker uten samtykkekompetanse som ikke 

motsetter seg helsehjelpen, pbrl. § 4-6 



Nærmere om helselovgivningens regler for 
helse- og omsorgstjenester, forts. 

• Bruker uten samtykkekompetanse som 
motsetter seg helsehjelpen, pbrl. kapittel 4A 
– Strenge vilkår for å iverksette tiltak som bruker 

motsetter seg 
• Fare for vesentlig helseskade 
• Nødvendig for å oppnå formålet 
• Tiltaket må være forholdsmessig 
• Best for pasienten etter en helhetsvurdering  

– Strenge saksbehandlingsregler – vedtak må 
etterprøves av Fylkesmannen 



Nærmere om de ulike hjelpemidlene  
- Nåværende regelverk 

• Elektroniske gjerder, sensorer, epilepsimatter 
• GPS 

– Per i dag ikke tillatt uten brukers samtykke 
– Lovforslag om adgang til å bruke GPS 

• Bruk av kamera 
– Til lokalisering av bruker  
– Til medisinsk overvåkning 
– Lovforslag om adgang til å bruke kamera 

 



Forslag til lovendring - ny pbrl. § 4-6a og 
endring i pbrl. § 4A-4, 3. ledd 

• Gjelder brukere uten samtykkekompetanse 
• Presisering og utvidelse av adgangen til bruk av 

varslings- og lokaliseringsteknologi 
• Forslaget er teknologinøytralt 
• Mest aktuelt når brukeren ikke motsetter seg 

tiltaket, jf. § 4-6a 
• Unntaksvis kan tiltaket utføres ved tvang, jf. 

kap. 4A 
• Er brukernes personvern tilstrekkelig ivaretatt i 

det nye forslaget? – sml. med khol. kap 9   
 



Forslag til ny § 4-6a i pasient- og 
brukerrettighetsloven 
§ 4-6a Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi  
Helse- og omsorgstjenesten kan treffe vedtak om bruk av tekniske 
innretninger for varsling og lokalisering som ledd i helse- og 
omsorgstjenester overfor myndig pasient eller bruker uten 
samtykkekompetanse. Reglene i loven § 4-1 til § 4-3 gjelder tilsvarende 
for vurdering av samtykkekompetansen.  
Tiltaket må være nødvendig for å hindre eller begrense risiko for skade på 
pasienten eller brukeren og skal være i pasientens eller brukerens interesse. 
Det skal blant annet legges vekt på om tiltaket står i rimelig forhold til den 
aktuelle risikoen, om tiltaket fremstår som det minst inngripende 
alternativet og om det er sannsynlig at pasienten eller brukeren ville ha gitt 
tillatelse til tiltaket. Der det er mulig skal det innhentes informasjon fra 
pasientens eller brukerens nærmeste pårørende om hva pasienten eller 
brukeren ville ha ønsket.  
Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse dersom pasienten eller 
brukeren motsetter seg tiltaket.  
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