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Status GPS Bærum Kommune 

• Totalt 11 GPS`er i drift 
– 3 på Bolig med service  
– 4 Hjemmeboende med pårørende  
– 4 på Institusjon  
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Erfaringer 

• Vanskelig å rekruttere deltaker som er i 
tidlig fase av demens  

• Mest vellykket for den hjemmeboende som 
bor sammen med ektefelle. Suksess er trolig 
avhengig av at ektefelle er engasjert og 
interessert, samt opplever nytte. 
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Erfaringer forts. 

• Beboere på institusjon 
– Positive tilbakemeldinger på de brukere som går mye 

tur ute alene.  
– 2 tidligere brukere avsluttet da det lenger ikke er aktuelt 
– Utprøvingen på en  ble forstyrret av at gps’en viste 

aktivitet i ”tide og utide” => testingen ble avbrutt  
• Rutinemessig greit, men gikk ikke så mye tur alene 
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Erfaringer forts. 

Hjemmeboende: 
• Dagsentertilbud x 5 i uken og GPS har 

utsatt behov for institusjonsplass minst ett 
halvt år for en bruker. 

• Flere har fortsatt kunne gå tur alene med 
GPS. Noe som gir fravær av tvang og 
trygghet for pårørende 
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Erfaringer fra Bolig med service 

• Få brukeren til å huske 
å ta med GPSen 

• Trygge på å finne 
brukeren 

• Hvem skal hente? 
• Søking/sporing 
• Batteri bytte 
• On/off 
• Dokumentasjon 
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Læringspunkter 

• Ansatte er positive til bruk av GPS 
– tryggheten for bruker,pårørende og ansatte  
– Fravær av tvang 

 
• Hovedutfordringen ser ut til å være å sikre at GPS 

er med når personen med demens går ut.  
– utforme GPS`en slik at den har en form som kan 

redusere faren for at en ikke går ut uten GPS`en. 
• Behov for organisering av tjeneste i kommunen 

for oppfølging av varsler , sporing og henting.  
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