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Kartlegging for vurdering av 
lokaliseringsteknologi- 
hjemmeboende 
Gis som utlån fra Harstad kommune 

Formål:  

Kartleggingsskjemaet brukes for å vurdere om tjenestemottaker kan ha nytte av 

lokaliseringsteknologi- GPS.  

Skjemaet fylles ut i samtale med bruker og eventuelt pårørende.  

Gpsène har ulike funksjonaliteter og bruksområde, og skjemaet vil være med å identifisere 

brukerbehovet, og dermed brukes som grunnlag for tilpasning av produktet. 

 

Utfylling av skjema 

Hvem har kartlagt? ☐Tjenestemottaker ☐Pårørende 

☐Ansatt Navn og stilling 
 

Dato for utfylling av skjema  

 

Informasjon om tjenestemottaker 

Navn Fødselsdato 
 

Samtykkekompetanse  

-har pasienten forstått informasjonen som 
er gitt? 
 

Samtykkevurdering dokumenteres under 
samtykke i profil    
 

☐ Ja                     ☐ Nei  
Hvis nei:  

• Ingen motstand:  
Enkeltvedtak (§4-6a) opprettes  
 

• Viser/uttrykker motstand:  
Vurdere om kriterier for vedtak i kap. 4-             
A er til stede. 

Har personen en utviklingshemming skal tiltaket 
alltid vurderes opp mot HOL kap 9. 
 
Kommentar:  
 
 

Vurdering av motstand fra pasient/bruker  Nei, pasient viser ikke motstand :  
Beskriv hvordan mangel på motstand kommer 
til uttrykk? 
 

Hjelpespørsmål: verbalt, kroppsspråk, 

ansiktsuttrykk 
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Er tiltaket nødvendig for å hindre eller 
begrense risiko for skade på pasienten? 

 Ja 
 Nei 
Beskriv hvordan: 
 
 
Hjelpespørsmål: Hvilke risikoer er det for 
tjenestemottaker? Kan aktuell teknologi hindre 
eller begrense risiko for skade – hva er brukers 
behov? 
 

Er tiltaket rimelig i forhold til den aktuelle 
risikoen og det minst inngripende 
alternativet? 

 Ja 
 Nei 
 
Hjelpespørsmål: Hvor rask responstid er 
nødvendig for pasient 
Hvilke oppfølging er pasient i behov av? 

Er tiltaket i pasientens interesse  Ja 
 Nei 
Beskriv hvorfor: 
 
 
Hjelpespørsmål: Hva er objektivt sett til 
pasientens beste? Fordeler-ulemper 
 

 

Hva er viktig for deg? 

Hva er viktig for deg? 
(I dagliglivet) 
 
 

 

 

Hva ønsker du å forbedre/mestre? 
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Kartlegging i forbindelse med vurdering av lokaliseringsteknologi- GPS 

Mulig nytte for bruker ved å ta i bruk 
GPS 
 

☐Fysisk aktivitet 

☐Vandrer mye 

☐Økt livskvalitet 

☐Trygghet 

☐Sikkerhet 

☐Frihet 

☐Annet 
Kommentar 

 

Mulig nytte for andre ved å ta i bruk GPS  
Hvem?                              

☐Trygghet 

☐Sikkerhet 

☐Økt livskvalitet 

☐Annet 
Beskriv 

Når er det behov for varsling? ☐Når forlater ytterdør 

☐Posisjonering utenfor bygget 

☐Utenfor avtalt omkrets 

☐Utenfor avtalt tid 

☐Annet 
Beskriv 
 

Hvilken 
Tid: 
Omkrets: 

 

 

Er det behov for toveis kommunikasjon? ☐Ja                                   ☐Nei 
Beskriv 
Eks: kan bruker benytte seg av egen tlf/ klokke 
 

Hvordan GPS- enhet vil bruker ha med 
seg? 

☐Toveis kommunikasjon                                

☐Klokke                             

☐Alarmknapp   

☐Vanntett 

☐Enhet uten knapp- kan legges i lomma/ på belte etc 
Beskriv 

 
 

Er det behov for 2 stk GPS enheter? 
Hvis bruker må benytte GPS hele døgnet, 
er det nødvendig med 2 stk enheter. Slik 
at den ene står til ladding mens den 
andre er i bruk. 

☐Ja                                  ☐Nei 

Hvem skal sørge for at bruker har med 
seg GPS? 

☐Pårørende 

☐Andre 
Beskriv 
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Kler brukeren seg fornuftig etter 
årstiden eller den aktuelle situasjonen? 

☐Ja                            ☐Nei 

Beskriv 

Har bruker nedsatt balanse? ☐Ja                               ☐Nei 
Beskriv 
 
 

Hvordan er trafikkbildet der brukeren 
bor? Oppfører brukeren seg fornuftig i 
trafikken (ser seg for, går på riktig side av 
veien, trafikklys osv) 

☐Ja                                 ☐Nei 

Mobildekning  
Det må være god mobildekning i området 
hvor GPSèn skal brukes 

☐Mobildekningen er OK i området hvor 
tjenestemottaker ferdes 

☐Det er redusert mobildekning (risiko) 
Kommentar 

 

 

Anbefaling 

Anbefalt produkt og faglig 
begrunnelse 
Vil tjenestemottaker ha nytte av 
GPS? Hvilken type skal 
vedkommende ha? Hva er brukers 
mål med GPS? Må ses i 
sammenheng med gevinstvurdering 
(Excel-skjema)  

Begrunnelse 

 

 

Tjenestedetaljering 

Opplæringsbehov Hvem har behov for opplæring? 

☐Tjenestemottaker      ☐ Pårørende       ☐Andre 
Hvem skal varsling administreres av? 
Motta og respondere på alarmer 

☐Pårørende                      ☐ Hjemmetjeneste 

☐Andre 
 

Hvem lader GPS ☐Pårørende                      ☐ Hjemmetjeneste 

☐Andre 
 

Pårørende/relasjon Navn: 
 
Telefon: 
 

 
 
 

 


