
BPA på
kommunale
nettsider 
tilgjengelig informasjon

tilstrekkelig informasjon 

kontaktinformasjon 

søknadsskjema



- Sikre at
kommunens
nettsider gir
søketreff på ord  som
"BPA" og "brukerstyrt
eller borgerstyrt
personlig assistanse"!
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Hva er
BPA?
Begynn med å forklare hva BPA er.

Beskriv kommunens plikt til å tilby

BPA som en alternativ måte å

organisere personlig assistanse på.

Vis til kommunal lov om helse- og

omsorgstjenester som gir alle rett til

å søke om BPA.



Beskriv de oppgaver
som kan

samorganiseres i en
BPA-ordning. 



Med BPA velger man selv:
- Hvem som ansettes
- Hva som skal gjøres 
- Hvor og når assistansen ytes 
- Hvordan oppgavene løses 

BPA gir
økt frihet



SØRG FOR AT
NETTSIDENE ER
OPPDATERTE, MED
HENSYN TIL KRAV
OM UNIVERSELL
UTFORMING 

T I L G J E N G E L I G  I N F O R M A S J O N



BPA handler
om å ta
styringen i
eget liv og
egen
assistanse 
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OPPDATER 
KONTAKTINFORMASJON
OG SØKNADSSKJEMA

GI VEILEDNING OM
RETTEN TIL Å FÅ
OPPLÆRING

Enten du skal lede selv, eller

sammen med  en

medarbeidsleder vil

opplæring bli gitt.
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INFORMER OM RETTEN
TIL Å SØKE OM BPA  

Alle kan søke om BPA

Noen har rett til å kreve BPA

INFORMER OM HVA
ARBEIDSLEDERROLLEN
INNEBÆRER

Arbeidsleder får ansvar for å

rekruttere, lære opp og

veilede assistentene i daglig

utførelse av sitt arbeid. 



02 Fjern misvisende
informasjon om
rettighetsbestemmelsen!



BPA tildeles uavhengig av
diagnose, bosted, boform,

alder og funksjonsnedsettelse
Få fram mulighetene og
rettigheter søkerne har til å
etablere en BPA-ordning. 

Men ikke nødvendigvis riktig for alle.

BPA er mulig
for alle! 



  "BPA er for deg som er
under 67 år med et stort

assistansebehov". Slik info
er mangelfull. Legg til at alle
kan søke om BPA uavhengig
av rettighetsbestemmelsen.



Dette betyr at de som 
 er eldre enn 67 år skal
vite at de kan søke om

BPA.



De som  har et
assistansebehov under
25 timer i uka, kan søke

om BPA.



De som trenger
medarbeidsleder kan

også søke om BPA



Den som trenger en del
helsehjelp kan også "bake

inn" dette i BPA-
ordningen, men kun

personlig assistanse gir
grunnlag for rett til BPA. 



Gi RIKTIG

informasjon på

nett om BPA!

Snakk om

BPA! 

 MEDVIRKNING

i egen sak for

søkeren 



Sjekkliste
Skriv hva BPA er

Skriv om arbeidsledelse

Skriv om medarbeidsledelse

Skriv om særrettighetene i pasient-

og brukerrettighetsloven

Skriv at de som ikke fyller de

overnevnte vilkårene kan søke BPA! 

Skriv hvor søker kan kontakte

kommunen for å få veiledning.

Sikre at søknadsskjema er oppdatert

og tilgjengelig på nettet.

Vis gjerne til vårt gratis dialogverktøy

www.snakkombpa.no  



Lykke til!
Vi ser fram til å veilede deres kommune på

bedre innhold på nettesider om BPA.
 

Ta kontakt for gratis veiledning hos
www.bpa-skolen.no  


