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BRUKER KARTLEGGING - GPS OG MOBIL TRYGGHETSALARM                                                           

Brukerinformasjon (kan hentes fra journal om mulig) 

Navn eller løpenr.  

Adresse:  

Telefon/e-post: 
 

Fødselsdato/alder:  

Høyde/ vekt (ca): 
 

Kjønn:  Kvinne                Mann 

Funksjonsproblem, eventuell diagnose og  

dato for diagnose: 

Beskriv: 

Bosituasjon: 

 Bor med ektefelle/partner/familie        

 Bor alene   

 Omsorgsbolig/Bolig med service         

 Institusjon/sykehjem 

 Har familie i nærheten  

(beskriv)____________________     

Beskriv eventuelle tjenester som brukeren mottar og 

hvor ofte: 

 Ingen tjenester     

 Hjemmesykepleie (type tjenester / hvor 

ofte):  

 Aktivitetssenter/dagsenter (hvor ofte): 

 Praktisk bistand (hvor ofte): 

 Andre kommunale tjenester  

 Eventuelle frivillige tjenester  

Beskriv: _____________________ 

  

Hvem har deltatt i samtalen/ kartleggingen 
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Hvem som har gitt 

informasjon om bruker: 

 

Skjemaet er fylt ut av 

(navn og stilling):  

 

Dato og signatur:  
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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 

varslings- og 

lokaliseringsteknologi 

for bruker: 

 Trygghet                 Frihet                           Fysisk aktivitet     

 Økt livskvalitet      Bo lenger hjemme     

Beskriv: 

 

Hensikten med bruk av 

varslings- og 

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 

varsling- og 

lokaliseringsteknologi 

 Økt kvalitet i tjenesten          Trygghet i tjenesten 

 Frihet/fravær av tvang        Utsette behov for sykehjemsplass         



   

Side 4 
 

for tjenesten: 

 

 Utsette behov for andre/ økte tjenester         

Beskriv: 

 

Beskrivelse av brukers vaner og vandremønster 

Hvor går bruker 

vanligvis på tur (skog, 

nærmiljø, sentrum)?  

Går bruker faste ruter? 

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)? 

Beskriv: 

 

 

 

 

 

 

 

     Ja        Nei  

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 

 

 Ja        Nei      
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etter årstiden eller den 

aktuelle situasjonen? 

Hvis nei, beskriv: 

Er bruker bekymret for 

ikke å finne tilbake? 

 Ja        Nei 

Hvis nei, har bruker innsikt?     Ja        Nei      

Beskriv:  

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, går på riktig side 

av veien, osv)? 

Hvordan er trafikkbilde 

der bruker går tur? 

Beskriv:  

 

 

Beskrivelse av rollen til pårørende, ansatte eller andre som kan bidra ved bruk av 

lokaliseringsteknologi (GPS) og utendørs trygghetsalarm.  

Hvem skal administrere 

GPS/mobil 

trygghetsalarm (lade/ 

slå av/på)? 

Beskriv hvem: 

Hvem skal bidra til at 

bruker tar med seg 

GPS/mobil 

trygghetsalarm? 

Beskriv hvem: 

Hvem skal lokalisere 

bruker og hvordan?  

 

Sms:    Ja        Nei      

Applikasjon (PC/ Nettbrett/ Smart telefon):   Ja        Nei      

Beskriv hvem: 

Hvem skal hente bruker 

dersom brukeren ikke 

kommer tilbake ved 

egen hjelp?  

Beskriv hvem:  
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Bruk av teknologi 

Mestrer bruker 

mobiltelefon: 

 Ja                Nei   

Beskriv:    

 

Har bruker annen 

varslingsteknologi i 

tillegg til GPS/mobil 

trygghetsalarm? 

 Ja                Nei   

Beskriv hvilken:    

 

 

Avsluttet  

Dato oppstart 
 

Dato avsluttet 
 

Avsluttet grunnet 

 

 


