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for sykehjem i Møre og Romsdal.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
ved seniorrådgiver Eilin Reinaas har
vært juridisk konsulent.
Veiledningsheftet er utarbeidet i forbindelse
med Kristiansund kommune sin deltakelse i
Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet
2012-2013.
Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet
er et prosjekt initiert og eid av KS og
Fylkesmennene i Midt-Norge. Prosjektet har
arbeidet med utprøving av eksisterende og
tilgjengelig velferdsteknologi i pleieog omsorgstjenestene i utvalgte
kommuner i Midt-Norge.

Sløret framfør auen mine tettna te
I stenn og ser rett på de, men i vet’kje ken du e
I virvla opp namn men ingen passa heilt åt de
No stenn det stillt førr me.
Vægan her ute va so kjente før
I sku ha rusla litt, men i vet’kje om i tør
I kjente no kvart endå hus og kvart endå tre
No stenn det stillt førr me.
I kava me gjønnå kolva rot og kratt
I veit at stien e her, men i finn ‘en ikkje att
I sku ha ropa om hjelp hvis i visste kor i gjor det
Nei. No stenn det stillt førr me.

Kristiansund, januar 2014

2

Design og illustrajoner: Berit Sømme

Liv Håker, 2012

3

Innhold
Bakgrunn

6

Velferdsteknologi

9

Case: Sivert og Anna

8

Å bestemme over eget liv - en menneskerett

10

Samtykke på vegne av andre

14

Å kunne samtykke
Etikk

20

Sikkerhet og trygghet

22

Hva er viktigst for hvem?

8. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten:
“Og bedre skal det bli!” (2005-2015) IS-1162 Helsedirektoratet

4

11

5

25
26

Bakgrunn
Hvert år er det hundrevis av personer med demenssykdom som
forsvinner fra hjemmene sine i Norge. Oslo-politiet sier i en
uttalelse til NRK at de bruker store ressurser på denne gruppen,
og at de ønsker ”GPS-merking av demente” (1).
Personer med demenssykdom kan ha mange andre utfordringer
i hverdagen enn det å finne veien hjem – alt etter hvor langt
sykdommen har utviklet seg, og hvor godt støtteapparat de har.
Det kan for eksempel være å huske avtaler, å ta riktig medisin til
riktig tid eller å tilkalle hjelp hvis uhellet er ute.
Også hverdagslige gjøremål som å låse døren,
slå av komfyren, opprettholde sosial
kontakt, gjøre innkjøp og
betale regninger kan
by på utfordringer.
Dagens teknologi
kan være løsningen
på mange av disse
utfordringene. Men
teknologien har også en
del begrensninger
– spesielt siden vi ofte
må nøye oss med
standarder, og ikke løsninger som er tilpasset hver enkelt. Dette
er problematisk siden ingen personer er like, ingen sykdomsforløp er like, og ingen livssituasjoner er identiske.

VÅKE har sitt utspring i erfaringer med bruk av vandrealarm ved
Rokilde sykehjem i Kristiansund. Høgskolen i Molde undersøkte i
samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem Møre og Romsdal
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erfaringer med bruk av vandrealarm. Ansatte ved avdelinger som
hadde tatt i bruk vandrealarm, ble intervjuet, og det viste seg at
det var stor usikkerhet om hva som er lov, og hva som ikke er lov.

Tilbakemeldinger fra andre kommuner bekrefter at det er mange
ubesvarte spørsmål – også knyttet til bruk av andre former for
velferdsteknologi. Vi ønsker at dette heftet skal være en hjelp til
å reflektere over disse spørsmålene:
• Hvilke muligheter gir teknologien?
• Hva er lov, og hva er ikke lov?
• Hva er inngripende, og i hvilken grad?
• Hva er tvang?

VÅKE er et refleksjonshefte som viser at vi alltid må gjøre
individuelle vurderinger. I heftet ser vi nærmere på muligheter
og problemstillinger ved hjelp av tidligere erfaringer og gjennom
faktiske og tenkte hendelser.
Aller først presenterer vi noen sentrale begreper som vil gå igjen
i caset, og som kan være utgangspunkt for videre diskusjon.

Hva er vandrealarm?
Vandrealarm er en type alarm som bæres på
kroppen som et armbånd eller rundt halsen.
Pasienten kan tilkalle hjelp ved å trykke på
en knapp, på samme måte som en vanlig
trygghetsalarm. I tillegg blir personalet
varslet hvis pasienten går på steder der det
er behov for tilsyn, for eksempel ut ytterdøra.
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Case: Sivert og Anna

Velferdsteknologi

Sivert er 76 år og bor på et tettsted sammen med ektefellen
Anna på 68. Sivert har en demensdiagnose og får oppfølging av
demensteamet i kommunen. Anna er stort sett frisk, men
opplever at det blir stadig vanskeligere å la Sivert være alene.
Sivert er fysisk ganske sprek, men strever med en del daglige
gjøremål. Han liker ikke å være alene og blir urolig og engstelig
når Anna ikke er i nærheten. Anna vil at Sivert skal fortsette å bo
hjemme så lenge som mulig og leve et mest mulig normalt liv.

Hva er velferdsteknologi?
Begrepene helseteknologi,
omsorgsteknologi og velferdsteknologi brukes litt om hverandre.
Betegnelsen helseteknologi brukes
først og fremst om teknologi til å
forebygge, behandle og følge opp
folks helse. De to begrepene
velferds- og omsorgsteknologi
brukes om hverandre (2).

Anna har lenge vært aktiv i lokalsamfunnet og ønsker å
opprettholde dette – også for å komme seg litt ut av huset.
Samtidig er hun bekymret for hva som kan skje når ektemannen
er alene hjemme. Sivert har etter hvert fått problemer med å
orientere seg i nabolaget, og han finner ikke alltid veien hjem.
Vi skal følge Sivert og Anna videre i teksten, og se hvilke temaer
og situasjoner som berører livene deres.

Velferdsteknologi betegner
hjelpemidler som skal fremme
menneskers velferd.
Velferdsteknologi kan understøtte
og forsterke brukerens selvstendighet, trygghet, sikkerhet,
sosiale deltakelse, aktive omsorg
og livskvalitet. Velferdsteknologi
omfatter alle typer teknologisk
assistanse og har som formål å
gjøre velferdstjenestene bedre
gjennom økt selvhjelp, medbestemmelse, uavhengighet og
verdighet for de som mottar helseog omsorgstjenester (2,3).
I dette heftet bruker vi begrepet
velferdsteknologi og setter denne
teknologien i sammenheng med
eldre brukere.
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Vi kan dele inn teknologien i
fire kategorier ut fra hvilket
behov de dekker:
Trygghets- og sikkerhetsteknologi skaper trygge
rammer omkring enkeltindividets liv og mestring av
egen helse. Trygghetsalarmer
er den mest brukte løsningen i
denne gruppen, som nå utvides
med varslings- og
lokaliseringsteknologi og ulike
former for sensorer.
Kompensasjons- og
velværeteknologi bistår når
for eksempel hukommelsen blir
dårligere, eller ved fysisk
funksjonssvikt. Dette omfatter også teknologi som gjør
hverdagslivet enklere, som for
eksempel styring av lys
og varme.
Teknologi for sosial kontakt hjelper mennesker å
komme i kontakt med andre.
Et eksempel her er videokommunikasjonsteknologi.
Teknologi for behandling
og pleie gir mennesker
mulighet til å mestre egen helse
bedre ved for eksempel kroniske
lidelser. Automatisk måling
av blodsukker, blodtrykk mv.
er eksempler på slike tekniske
hjelpemidler (4:7.1.1.).

Å bestemme over eget liv
– en menneskerett
Flere av lovteksten vi skal se på, bygger på et grunnleggende
prinsipp, nemlig retten til å bestemme over eget liv.
I FNs menneskerettserklæring artikkel 1 heter det:
Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd
og menneskerettigheter.
Videre i artikkel 3 står det:

Å kunne samtykke
Hva er samtykkekompetanse?
Det å ha samtykkekompetanse betyr at man har innsikt i,
og er i stand til å vurdere konsekvensene av de valgene man tar.
Samtykke kan gis både uttrykkelig og/eller stilltiende.
Stilltiende samtykke vurderes ut fra pasientens handlemåte.
Virker det sannsynlig at hun eller han godtar helsehjelpen?

Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet (5).

Men hva om personen ikke kan vurdere sin egen sikkerhet?
Sivert vil fortsatt bestemme over
livet sitt selv, og Anna støtter han
ved å gi han nødvendig omsorg
hjemme.
Men hun bekymrer seg for
sikkerheten hans når han er ute
på egen hånd, og når han er alene
hjemme. Anna sier hun ofte ligger
våken og tenker på hvordan hun
skal få hverdagen til å fungere.
Er både Sivert og Anna sin rett til
frihet og personlig sikkerhet
ivaretatt?
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Hjemmesykepleien kommer hjem til Sivert for å ta
blodprøver med jevne mellomrom. Han rekker fram hånda,
og viser dermed at han stilltiende samtykker i at det blir
gjort.

11

Vurdering av samtykkekompetanse
Det kan dukke opp flere juridiske og etiske dilemmaer knyttet
til å vurdere samtykkekompetansen. All helsehjelp krever at
pasienten samtykker, og det er viktig å gjøre seg kjent med
Pasient- og brukerrettighetsloven før man planlegger helsehjelpen (6).
Hovedregel om samtykke
Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke.
For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått
nødvendig informasjon om sin helsetilstand og om hvilken
helsehjelp det er snakk om, og hva det innebærer. Pasienten kan
likevel trekke sitt samtykke tilbake, og da skal den som gir helsehjelpen, gi informasjon om hvilke konsekvenser det kan få.
Hva kan påvirke
hvordan informasjonen blir gitt, og
hvordan den blir
oppfattet?
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Pasienten skal altså være tilstrekkelig informert om de tiltakene
som planlegges. Dette innebærer at pasienten må forstå
informasjonen:
• Hva er hensikten med helsehjelpen?
• Hvordan skal den gis?
• Hva er fordelene og ulempene ved helsehjelpen?
Informasjonen skal bli gitt på en hensynsfull måte, og den skal
tilpasses de forutsetningene som pasienten har.

Avgjørelser om samtykkekompetanse skal noteres i journal.
Det må journalføres hvilken informasjon man har gitt, slik at man
kan sjekke om samtykket var «informert», dvs. at de fikk vite om
alle konsekvensene av å få eller ikke få helsehjelpen. Det er viktig
å merke seg dette knyttet til tiltak som varslings- og lokaliseringsverktøy, siden slike tiltak regnes som inngripende.
Som vi har sett, kan samtykke gis uttrykkelig eller stilltiende.
Sivert har den siste tiden fått større problemer med å
orientere seg i nærmiljøet enn tidligere, og et par ganger
har folk måttet ut og lete etter han. Anna har snakket med
hjemmetjenesten om dette, og de ble sammen med Sivert
enige om å prøve en døralarm. Alarmen utøses når Sivert
går ut, og Anna mottar melding på sin mobiltelefon.
De ble enige om at hun blir varslet dersom Sivert ikke er
tilbake innen 30 minutter, og Anna velger da om hun vil
kjøre hjem for å se til han.
Diskuter hvordan dette kan være en positiv løsning for
– Sivert som bruker
– Anna som pårørende
– kommunen som tjenesteyter
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Det stilles større krav til sannsynligheten for at pasienten
samtykker i de tilfellene der tiltaket er av mer inngripende art.
Hvem har samtykkekompetanse?
Myndige personer har selv rett til å samtykke til helsehjelp,
men samtykkekompetansen kan falle bort ved for eksempel
demenssykdom. Det er viktig å merke seg at samtykkekompetansen kan falle bort på enkelte områder (som å ta livsnødvendige medisiner), men ikke nødvendigvis for alle områder
(personlig hygiene og ernæring).

For at pasienten skal bli fratatt samtykkekompetansen, kreves
det at han eller hun åpenbart ikke er i stand til å forstå
begrunnelsen for at helsehjelpen blir gitt, og hva samtykket
omfatter. Det skal med andre ord mye til før samtykkekompetansen fratas en person. Det er du som helsepersonell som
skal sørge for at pasienten er informert og spurt, og som skal
kunne stå inne for at pasienten har samtykket før helsehjelpen
blir gitt.
Samtykke på vegne av andre
Du som helsepersonell kan alene ta avgjørelser om å gi helsehjelp
til en person som ikke har samtykkekompetanse når helsehjelpen er lite inngripende i omfang og varighet (6).

Disse vurderingene skal dokumenteres i journal.

Bruk av sporings- og sensorteknologi er eksempler på svært
inngripende teknologi, og det kreves at det gjøres en grundig
vurdering før denne typen helsehjelp tas i bruk. Vi som helsepersonell må forsikre oss om at tiltaket er i pasientens
interesse, og at han eller hun ville ha gitt tillatelse til at det
blir brukt. Pårørende kan ikke bestemme hva pasienten skal
få av inngripende helsehjelp. Det er likevel viktig å involvere
pårørende, spesielt med tanke på det å få fram hva pasienten
selv ville ha valgt. Pårørende sine vurderinger skal
dokumenters i journal.
Når helsepersonell skal ta avgjørelser på vegne av
pasienter uten samtykkekompetanse, kreves det spesialkunnskap og svært god kjennskap til pasientens livsog sykehistorie
Hva er forskjellen på inngripende og lite inngripende
helsehjelp?
Hvilken rolle har pårørende i tilknytning til
vurdering av helsehjelp?
Hvordan forholder vi oss til at pasienten plutselig
motsetter å bruke velferdsteknologi som han eller
hun nettopp har samtykket til?

Når du skal vurdere å ta i bruk svært inngripende teknologi,
krever lovverket at du rådfører deg med annet kvalifisert
helsepersonell. Hvordan ser den eller de på situasjonen?
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Andre aktuelle lover og forskrifter
• Formålet med Lov om helsepersonell, Helsepersonelloven,
er å bidra til sikkerhet og kvalitet i helsetjenestene.

• Kvalitetsforskriften og verdihetsgarantien skal sikre
grunnlaget for et godt tjenestetilbud. Krav til verdighet er også
hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonel-		
loven.
Verdighet
Verdighet defineres ofte som en subjektiv opplevelse av
verdsetting, en bekreftelse av vårt egenverd, respektfull anerkjennelse av hvem vi er, og hensikten med våre liv.
Verdighet skal ivaretas uansett alder, sykdom og kjønn.
Ofte er det dessverre slik at man først forstår verdien av
begrepet verdighet når det motsatte kommer til uttrykk ved
kulde, avvisning, krenkelser, tvang og umyndiggjøring (7).
Kvalitet
I Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i helse- og sosialtjenestene “Og bedre skal det bli” har kvalitetsbegrepet et mer
konkret innhold som bygger på samfunnets føringer, som
oppfyller kravene i lovverket, og som ut fra et faglig perspektiv
gir best mulig tjenester til brukerne.
For sosial- og helsetjenesten innebærer god kvalitet at
tjenestene:
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• er virkningsfulle
• er trygge og sikre
• involverer brukerne og gir dem innflytelse
• er samordnet og preget av kontinuitet
• utnytter ressursene på en god måte
• er tilgjengelige og rettferdig fordelt
Kvalitet betyr
at tjenestene

er
virkningsfulle

er trygge
og sikre

har god
utnyttelse
av ressursene

KVALIT ET
er samordnet
og preget av
kontinuitet

er tilgjengelige
og rettferdig
fordelt
involverer
brukerne og gir
dem innflytelse

Trygghet, sikkerhet og selvbestemmelse er viktige mål for god
kvalitet i helsetjenestene (8).
• Forsvarlighetskravet. Et grunnleggende krav til helsepersonell som gir helsehjelp, er at hjelpen de yter, skal holde en
viss standard. I lovverket er dette uttrykt i kravet om faglig
forsvarlighet. Kravet framgår av både helsepersonelloven og
helse- og omsorgstjenesteloven (9,10).
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Hva er tvang?
All helsehjelp skal i utgangspunktet være frivillig. Helsehjelp
som gis mot pasientens vilje, er tvang. En grunnleggende forutsetning for å bruke tvang (utenom nødhjelp) er at pasienten ikke
har samtykkekompetanse. For å kunne bruke tvang må det være
fare for liv og helse. Tillitsskapende tiltak og annen tilrettelegging skal alltid forsøkes før man eventuelt gjør tvangstiltak.

Bruk av velferdsteknologi i den kommunale helse- og omsorgstjenesten utfordrer den tradisjonelle måten å yte tjenester
på. Teknologien kan bidra til å skape bedre løsninger, men kan
også true andre goder og verdier. Spesielt overfor personer uten
samtykkekompetanse kan vurderingene av hva som er riktig,
være vanskelige.

Det er nå åpnet for bruk av varslings- og sporingsteknologi –
som regnes som svært inngripende – når pasienten ikke har
samtykkekompetanse (11). I prosjektet Trygge spor kom man
derimot fram til at den type teknologi i praksis kan vise seg å
være lite inngripende: “bruken av varslings- og lokaliseringsteknologi ofte er det minst inngripende tiltaket som gir
personen økt frihet, mobilitet og selvstendighet, og at tiltaket
oppleves som fravær av
tvang (12).” Her blir bruk
av sporings- og lokaliSpørsmål til diskusjon
seringsteknologi som for
I hvilke situasjoner kan det
eksempel GPS satt opp mot
tenkes at tvungen helsehjelp
det å bruke tvang for å
ved bruk av velferdsteknologi
hindre at en person går ut.
er det minst inngripende
Samtidig stilles det høye
tiltaket?
krav til forsvarlighet.
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Sivert har falt og brukket ankelen. Han har gips og kan ikke
belaste beinet på en stund. På grunn av dette har han fått
plass på sykehjemmets korttidsavdeling. Sivert motsetter seg
ikke å være der, men glemmer ofte at han ikke skal belaste
beinet. I tillegg er han mer forvirret enn han vanligvis er.
På avdelingen vurderer personalet at det er fare for Siverts
helse siden skaden kan forverres ved belastning. De har
diskutert ulike løsninger og foreslår å legge en alarmmatte
foran stolen eller senga, slik at de får beskjed når Sivert er på
vei til å reise seg. Anna synes dette er en god idé, men Sivert
blir irritert og vil ha matten fjernet med en gang.
Hvordan bør personalet forholde seg til dette? Kan de bruke
tvang i dette tilfellet? Og/eller er det andre tiltak de bør
vurdere?
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Etikk
Noen har sagt at etikken starter der jussen stopper. Noen lover gir
ikke så mye rom for vurdering, for eksempel fartsgrensen på en
veistrekning. Andre lover og forskrifter stiller større krav til vår
evne til å gjøre gode vurderinger og til å bruke skjønn.
Hva er et etisk dilemma?

Et etisk dilemma kan beskrives som en situasjon der vi blir
trukket mellom ulike hensyn og ulike verdier, og der det derfor
kan være vanskelig å vite hva som er den riktige løsningen.
Sivert har kommet hjem igjen, men han er mer ustø enn før.
Anna er ikke bare redd for at han roter seg bort når han er
ute på egen hånd, men også for at han skal falle på nytt.
Hjemme har han nå en fallsensor på seg når Anna er ute.
Varselet går til hjemmetjenesten. Ergoterapeuten i
demensteamet har diskutert bruk av sporingsteknologi med
Anna og Sivert. Anna vil gjerne forsøke, men Sivert mener
ikke at han trenger det.
Diskuter hva som kan være det viktigste behovet for Anna
som pårørende, for Sivert selv og for helsetjenesten i
kommunen.

Etiske prinsipper
– og utfordringer som regulerer bruk av varslings- og
lokaliseringsteknologi

men kan her settes i sammenheng med trygge livsvilkår og trivsel
med hensyn til sosiale goder. Det er viktig at velferdsteknologi
ikke blir brukt som erstatning for omsorg og tilsyn, og at
pasientens/brukerens medvirkning blir ivaretatt. I Norge har vi
noen sentrale etiske prinsipper som vårt samfunn – og vår adferd
– tar utgangspunkt i:
• prinsippet om å ikke ta liv
• prinsippet om autonomi (selvbestemmelse)
• prinsippet om å gjøre andre godt
• prinsippet om ikke å skade
• prinsippet om ærlighet
• prinsippet om rettferdighet
• prinsippet om å holde et løfte

Å få bestemme over eget liv er en av de viktigste forutsetningene
for en positiv opplevelse av egen livssituasjon. Det er derfor
viktig å legge til rette for at den enkelte beholder selvbestemmelsesretten. For de som ikke har samtykkekompetanse,
er det viktig å etablere et godt samarbeid med pårørende eller
verge/hjelpeverge slik at disse kan bistå pasienten/brukeren.
Autonomi

Det er viktig å akseptere at mennesket har kompetanse til å gjøre
egne valg. Begrepet autonomi uttrykker blant annet prinsippet
om menneskets rett til å bestemme over forhold som gjelder
dem selv. Pasientens medbestemmelse og medvirkning er svært
viktige faktorer for å ivareta hans eller hennes autonomi.

Etiske utfordringer ved bruk av velferdsteknologi er et stort felt,
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Sikkerhet og trygghet
Vi vurderer hele tiden, mer eller mindre ubevisst, hva som er
trygt og sikkert. Bare tenk på hvordan vi prioriterer å yte helsehjelp når bemanningen er lav og tiden knapp. Hvem skal få hjelp
først, og hvem kan vente? Likevel hender det at vi ikke har full
oversikt eller tilstrekkelig kompetanse til å ta de rette valgene.
Risiko er et uttrykk for kombinasjonen av hvor sannsynlig det
er at noe farlig kan skje – og konsekvensen av at det skjer.
Sannsynlighet sier noe om i hvilken grad det er trolig at en
hendelse vil kunne inntreffe. Konsekvens beskriver mulig følge
av en uønsket hendelse, i verste fall tap av liv og helse.
Kontrollspørsmål:
• Hva er det verste som kan skje?
• Hvor sannsynlig er det at dette kan skje?

Hva gjør vi når det er sannsynlig at en uønsket hendelse kan
inntreffe, og hendelsen er alvorlig? Hvordan kan vi begrense
faren?
Lite sannsynlig

Flere typer velferdsteknologi er utviklet med tanke på å
forebygge uønskede hendelser. Både sporingsteknologi,
hukommelseshjelpemidler og fallalarmer er eksempler
på dette.

Hvilke muligheter ser
pårørende, og hva kan de
selv bidra med?
Hvilke løsninger ville
pasienten selv mest
sannsynlig ha valgt?
Følge på tur?
Oppfølging av teknologisk
utstyr?

Svært sannsynlig

?

Lite farlig
Svært farlig

Vi skal være forsiktige med å legge for stor vekt på en slik
vurdering, men det kan likevel gjøre oss mer bevisste på
mulige problemstillinger.

?
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Hva er viktigst for hvem?
Forslag til praktisk øvelse
Noen ganger kan det være lurt å bruke andre virkemidler enn
bare det å prate sammen.

En øvelse kan være at helsepersonell, bruker og pårørende
forsøker å finne ut av hva som er viktigst for hvem ved hjelp av
post-it lapper og en blink.
Tegn en blink eller “bullseye”på et papir på størrelse med en
flip-over eller bruk et stykke gråpapir.
Sirkelen i midten symboliserer det som er aller viktigst.
Anna skal reise på besøk til datteren i to uker, og Sivert får
plass på korttidsavdelingen på sykehjemmet. Sivert er
veldig utilpass og snakker hele tiden om at han vil hjem.
Han har flere ganger gått ut av avdelingen, men har blitt
funnet ganske raskt. Personalet er bekymret for hva som
kan skje.
• Tenk over om dere har noen brukere som ikke kan gjøre
helt rede for seg på din arbeidsplass, og hva som er det
verste som kan skje hvis han eller hun forlater boligen
eller avdelingen uten tilsyn.
• Hvor ofte kan det skje?
• Hvordan forebygger dere at det skjer?
Diskuter også hvordan kravet om forsvarlige tjenester veies
opp mot pasientens rett til frihet og selvbestemmelse.
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Deltakerne kan nå skrive det de synes er viktigst på hver sine
post-it lapper, og plassere disse så nært eller fjernt de selv mener
beskriver hvor viktig det er.
På den måten kan alle se hva
de andre tenker, og det kan
være lettere å komme til en
konklusjon om hva man skal
velge å gjøre. For den som gir
tjenester kan for eksempel
kravet om forsvarlighet veie
tyngst. For brukeren selv
kan det å opprettholde sin
selvstendighet og frihet veie
mest. For pårørende kan det
være viktigst å unngå unødig
bekymring.
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