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Kartleggingsskjema 
Lokaliseringsteknologi_GPS 

 

Den som gjennomfører kartleggingen bør bruke skjema som utgangspunkt for en samtale for å finne ut 

om bruker er kandidat for GPS. Skann skjema inn i elektronisk pasientjournal: Velferdsteknologi - 

Behovsvurdering 

 

  

 
Brukerinformasjon: 

Navn eller brukerid. i 
journal: 

 

Høyde/ vekt (ca): 
 

 

Kjønn: 
 

 Kvinne              Mann 
 

Bosituasjon:  Bor med ektefelle/partner/familie         Bor alene  
 Omsorgsbolig/Bolig med service1           Institusjon/sykehjem 
 
 Har familie i nærheten (beskriv)     
 

  
Hvem har deltatt i samtalen/ kartleggingen 

Hvem som har gitt 
informasjon om bruker: 

 

Skjemaet er fylt ut av 
(navn og stilling):  

 

Dato og signatur:  

                                                           
 

Sone:  
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 Samtykke 
Er brukeren 
samtykkekompetent for 
eventuell bruk av 
lokaliseringsteknologi? 

 Ja  

 Nei. Hvis nei, når ble samtykke vurdert og hvor er det dokumentert? 

 
Kontaktpersoner 
Familie/nettverk: Navn, adresse, telefon, e-post, relasjon til brukeren: 

  Har ingen nære pårørende/ verge 

Pleie- og 
omsorgstjenesten: 

Navn, stilling, telefon: 

 

Fastlege eller tilsynslege: Navn og telefon: 

 
Hensikten med tiltaket (sett gjerne flere kryss) 
Hensikten med bruk av 
lokaliseringsteknologi 
for bruker: 

 Trygghet                 Frihet                           Fysisk aktivitet 

 Økt livskvalitet      Bo lenger hjemme 

Beskriv: 

Hensikten med bruk av 
lokaliseringsteknologi 
for pårørende: 

 Trygghet             Redusert belastning           Økt livskvalitet 

 Bidra til at bruker kan bo lenger hjemme       Fortsette å jobbe 

 Ikke relevant- ingen nære pårørende  

Beskriv: 

Hensikten med bruk av 
lokaliseringsteknologi 
for tjenesten: 

 

 Økt kvalitet i tjenesten        Trygghet i tjenesten 

 Frihet/fravær av tvang        Utsette behov for sykehjemsplass 

 Utsette behov for andre/ økte tjenester 

Beskriv: 

 
Beskrivelse av brukers vaner og vandremønster 
Hvor går bruker 
vanligvis på tur 
(nærmiljø, skog, 
sentrum)?  

Går bruker faste ruter? 

Beskriv:  
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Hvor langt klarer bruker 
å gå uten å bli for sliten? 

Når på døgnet og hvor 
lenge er bruker ute? 

Ferie og fritidsvaner på 
hytte, i utlandet, osv? 

Vandrer bruker om 
natten (uten å varsle)? 

Tar bruker offentlig 
kommunikasjon/ 
drosje? 

 Ja        Nei  

Hvis ja, beskriv: 

Hvorfor ønsker bruker å 
gå på tur? 

 Liker å gå, ønsker trening/trim                Ønsker sosial kontakt 

 Ønsker å forlate stedet/flykte                 Annet 

Beskriv: 

Ønsker bruker å gå 
alene eller sammen med 
andre? 

 Alene         Sammen med andre         Både alene og sammen 

Beskriv: 

Har det vært hendelser 
der man har lett etter 
bruker, ev. leteaksjon? 

 Ja        Nei  

Hvis ja, beskriv: 

Kler bruker seg fornuftig 
etter årstiden eller den 
aktuelle situasjonen? 

 Ja        Nei  

Hvis nei, beskriv: 

Er bruker bekymret for 
ikke å finne tilbake? 

 Ja        Nei 
 
Hvis nei, har bruker innsikt i egen situasjon?     Ja        Nei  
 

Har bruker problemer 
med balanse, er ustø 
eller har falt? 

 Ja        Nei  

Hvis ja, beskriv: 

Sikkerhet i trafikken 
Oppfører bruker seg 
fornuftig i trafikken (ser 
seg for osv)? 

 

 Hvordan er trafikken der bruker går tur 
o overgangsfelt 
o trafikklys  
o går på riktig side av vei 

 

Beskriv: 
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Vurderes brukeren som 
til fare for seg selv i 
trafikken? 

 Ja               Nei           Vet ikke  
Beskriv: 

Vil bruker gå utendørs 
med/uten GPS, 
uavhengig om en 
anvender det?  

 Ja                Nei           Vet ikke  
Beskriv: 

Til fare for seg selv i 
trafikken? 

Hvordan hindre dette? Beskriv: 

Er det områder i 
omgivelsene som bør 
unngås? 

Behov for å sette opp geofence ift. tuneller, vann, motorvei, trygge 
områder? 
 

 
Beskrivelse av rollen til pårørende eller andre som kan bidra ved bruk av 
lokaliseringsteknologi (GPS) og utendørs trygghetsalarm 
Kan pårørende/andre 
administrere GPS (lade/ 
slå av/på GPS)? 

 Ja        Nei  
(detaljer, se under) 

Kan pårørende/andre 
bidra til at bruker tar 
med seg GPS? 

 Ja        Nei  
(detaljer, se under) 

Kan pårørende/andre 
lokalisere bruker og 
hvordan?  
 

SMS:    Ja        Nei  
Internett (PC/ Nettbrett/ Smart telefon):   Ja        Nei  
Oppringing til alarmsentral:          Ja        Nei      Ikke aktuelt 
(detaljer, se under) 

Kan pårørende/andre 
hente bruker dersom 
brukeren ikke kommer 
tilbake ved egen hjelp?  

 Ja        Nei  
(detaljer, se under) 

 
Bruk av teknologi 
Mestrer bruker 
mobiltelefon: 

 Ja                Nei  

Beskriv:  

 

Personer som er i fare 
for å gå ut nattestid. 
Kun dørsensor» eller 
dørsensor inkl. 
bevegelsessensor 

Grunnlag for anbefaling: 
 Bor alene  
 Bor med ektefelle/samboer, men har separate soverom 
   Fare for å gå seg bort 
 Behov for økt trygghet og sikkerhet     Falltendens 

 
 Andre årsaker………………………………………………………………………. 
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Avtale: Roller og ansvar 

Få med seg GPS 
utendørs 

 

 

 

 

 

 

 Hvordan tilrettelegge for at brukeren får med seg GPS-enheten ut?  

 

 

 GPS ønskes brukt som 

o Halssmykke, nøkkelknippe, ha i bukselommen (sett ring) 

Lading og batteri 

 

 

 

 Hvem lader GPS 

o  

 Hvor lades GPS  

o  

 Når lades GPS 

o  

Valg av GPS og 
innstillinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GPS-modell: 

 

 Funksjonsinnstillinger  

 Toveiskommunikasjon               Aktivert       deaktivert 

 Alarmknapp skal være               Aktivert       deaktivert 

 Av/på-knapp                                Aktivert       deaktivert 

 Geofence                                      Aktivert       deaktivert 

 Autolokalisering eller manuell lokalisering 

 
NB! Skal GPS være med på tur utenfor Skandinavia må abonnementet åpnes opp for 
utenlandsbruk.  

 

Begrunn avgjørelsene:  
 

 

 

Hvem administrerer GPS 

Pårørende/relasjon Navn: Telefon nr.1:  

 

Pårørende/relasjon Navn: Telefon nr. 2: 

 

Pårørende/relasjon Navn: Telefon nr. 3: 
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Sjekkliste: Etiske refleksjoner for lokalisering 

Momenter i etisk 
vurdering av 
lokalisering 

 

 

 

 Når skal man lokalisere  

 Når skal det ikke lokaliseres 

 Skal bruker ringes før lokalisering 

 Lokalisere tidligere ved dårlige værforhold? 

 Responstid på alarmer og varsler  

Komm: 

 

 

Henting 

 

 

 

 Når  

 Hvem  

 Hvordan  

Komm:  
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Sjekkliste: Opplæring og oppstart 

 Hvem gir 

opplæring 

 

 Hvem gir opplæring til pårørende? 

 Hvem gir opplæring til ansatte om nødvendig? 

 Hvem lærer opp brukeren? Er det best at pårørende eller 

helsepersonell gjør det?  

Komm:  

 

Skriftlig 

informasjon 

 

 

 

 

 

 Har bruker og pårørende fått informasjon om hvem de kan kontakte 

ved spørsmål om GPS-enheten eller tjenesten?  

 Har brukeren og pårørende fått en bruksanvisning til GPS-enheten, 

med den aller viktigste informasjonen? 

 Har pårørende fått en bruksanvisning på hvordan de kan lokalisere 

GPS-enheten? 

Komm:  

 

 Ved oppstart 

 

 Er det gjennomført en praktisk demonstrasjon på hvordan 

pårørende kan lokalisere? 

 Er det ønske om å legge inn bilde av bruker i Safemate Pro som kan 

brukes ved leiteaksjoner? 

Komm:  

 

Oppfølging  Er pårørende informert om prøveperiode på ca. 3 til 4 uker, og 

deretter halvårig oppfølging fra kontaktperson?  

 Er pårørende oppfordret til å sjekke at GPS-enheten fungerer som 

den skal hjemme hos brukeren?  

 Er pårørende oppfordret til å sjekke at det er mobil- og GPS-dekning 

i de områdene bruker beveger seg?  

 Er pårørende anbefalt å lokalisere hyppig i prøveperioden for 

kartlegge vandremønster? 

Komm: 

 

 

 
 
 


