
 

LOKALISERINGSTEKNOLOGI (GPS)  

En GPS er et teknisk hjelpemiddel som kan brukes til å gi informasjon om hvor 
tjenestemottaker er dersom det skulle være behov for bistand. Informasjonen som GPS‘en gir, 
kan brukes til å lokalisere hvor vedkommende er slik at man lettere kan finne veien hjem. GPS 
skal bistå tjenestemottaker i å mestre hverdagen bedre, slik at de kan føle større grad av 
egenmestring, frihet og trygghet. Det tas per i dag ikke egenandel for tjenesten, men det er 
politisk vedtatt at det vil komme i fremtiden. 

Målgruppe: Personer som har behov for lokaliseringsteknologi for å oppnå trygghet, 
opplevelse av mestring og selvstendighet i hverdagen. 

Tjenesten skal bidra til 

• økt trygghet, frihet og selvstendighet for 
tjenestemottaker 

• rett hjelp til rett tid 
• nødvendig helsehjelp til personer med nedsatt 

orienteringsevne 
• avlastning for pårørende med omfattende 

arbeidsoppgaver 
• utsettelse av behov for ytterligere tjenester 
• optimalisert ressursbruk i tjenesten 
• trygghet for pårørende og ansatte 
• større fravær av tvang i institusjon 
• færre leteaksjoner 

Tiltaket kan kun benyttes dersom 

• det er nødvendig for å hindre eller begrense risiko for skade på tjenestemottaker 
• det er i tjenestemottakers interesse og hvor han/hun ikke motsetter seg tiltaket 
• det står i rimelig forhold til den aktuelle risikoen 
• det fremstår som det minst inngripende alternativet 
• det er sannsynlig at tjenestemottakeren ville ha gitt tillatelse til tiltaket 

Tjenestebeskrivelse: 

GPS enheten settes opp slik at man definerer hvem den skal varsle ved ulike hendelser. 
Alarmen kan settes over til et døgnbemannet responssenter med helsepersonell eller inn mot 
kommunens hjemmetjeneste. Pårørende kan også delta i varslingskjeden. GPS posisjoner kan 
settes opp til å sendes kontinuerlig, eller automatisk kun ved bevegelse, og systemet kan 
varsle når bruker beveger seg utenfor ett definert område (geofence). Safemate er enkel å 
konfigurere fra fjernpleiesystemet Safemate Pro. Applikasjonen tilbyr også mulighet for å 
legge inn bilde av tjenestemottaker samt tilbyr en egen pårørende applikasjon «Safemate 
Family».  

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a andre ledd, Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 3-1 første ledd Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a., Pasient- 



og brukerrettighetsloven § 4-6a.   For mennesker med utviklingshemming må lovhjemmel 
fattes etter kapittel 9 i kommunal helse- og omsorgstjenesteloven. 

 

Kriterier: se EQS dokumentid: 5203 

 

 
Benytt søknadsskjema for omsorgstjenester for personer over eller under 18 år.  
 
Kontaktinformasjon for innsendelse av skjema og veiledning om utfylling. 
 

Leverandør: www.safemate.no 

 

GPS produkter: 

Track One 

Watch One 

Trigger Three 

SL 12B 

 

 

https://www.drammen.kommune.no/globalassets/tjenester/helse-og-omsorg/dokumenter/soknad-om-omsorgstjenester-2.pdf
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/soke-tjenester/
http://www.safemate.no/
https://www.safemate.no/wp-content/uploads/2017/08/Safemate_Track_one_Productsheet_NO.pdf
https://www.safemate.no/wp-content/uploads/2017/08/Safemate_Watch_one_Productsheet_NO.pdf
https://www.safemate.no/wp-content/uploads/2017/08/Safemate_Trigger_three_Productsheet_NO.pdf
https://safecall.dk/produkter/lokaliseringsenheder/sl12b/

