


HUMANA NORGE

• Hvem er jeg?

• Hvem er Humana Norge?

• Tjenester innen:

• Barnevern

• Helse og omsorg

• Psykisk Helse

• Brukerstyrt Personlig Assistanse
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Intensjon med Brukerstyrt Personlig 
Assistanse

• Verktøy for likestilling og likeverd

• Personer med funksjonsnedsettelser og 
assistansebehov får mulighet til å leve et aktivt 
og selvstendig liv
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Terminologi Brukerstyrt Personlig 
Assistanse

• Arbeidsleder: Person som har brukerstyrt 
personlig assistanse

• Arbeidsleder: Person som hjelper annen person 
med assistansebehov å drifte ordning, eks. 
verge eller andre

• Kunde: Personer vi leverer tjeneste / verktøy til
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Independent Living-bevegelsen

• California / Flower Power

• Martin Luther King…

• Ed Roberts (1939-1995)

• Adolf Ratzka til Sverige

• Bente Skansgård til Norge



Av-medikalisering
Vi er ikke syke – vi er diskriminerte

Av-institusjonalisering
Vi skal bo i vanlige hjem, i vanlige

familier, i vanlige nabolag

Av-profesjonalisering
Vi er selv eksperter på oss selv

og vil ikke ha profesjonene inn i

våre hverdagsliv



2 forutsetninger
for BPA

• Et ønske om å lede

• En som kan lede
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Text…

Vanlig sida



Text…

Vanlig sida



BPA

• B- Brukerstyring: Hvem skal jobbe, når skal de 
jobbe og hvordan skal de jobbe

• P- Personlig
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• ledsaging

• være sjåfør 

• utføre husarbeid 

• klippe plenen 

• trening

• måke snø 

• hente posten 

• assistere på kino 

• lufte hunden 

• assistere på jobb... 

Hva kan BPA brukes til?

• hugge vinterved

• personlig hygiene

• skifte bleier på barn

• assistere på stranda

• reparere rullestolen

• åpne en colaflaske

⚫ bistå på fjelltur

⚫ bake en kringle

⚫ forberede en fest

⚫ fjerne slim i luftveiene

• skifte til sommerdekk

• Bistå fritidsaktiviteter

• assistere på bedehuset

• skifte en bandasje

• assistere på 

utenlandsreiser

• sette et kateter

• åpne en pakke Paracet

⚫ osv…..osv……



BPA

• Til Norge i 1991

• Prøveprosjekt

• Lovfestet 2000

• Utvidet målgruppe 2005:

• Medarbeidsleder, psyk.utvh

• og barn 

• Rettighet 1. jan 2015

• Ca. 3000 arbeidsledere

• I alle kommuner (?)



Hvem kan få Brukerstyrt personlig 
assistanse?

• Pasient og brukerrettighetsloven:

• Personer med assistansebehov fra 32 timer i 
uken

• 25 til 32 timer i uken dersom ikke BPA dyrere

• Også andre: Eks. Kunde med 2 timer i uken 
Livskvalitet / Økt samfunnsdeltagelse 
avgjørende
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LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

(helse- og omsorgstjenesteloven)

§ 1-1. Lovens formål er særlig å: 

3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en

aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, 

§ 3-8. Brukerstyrt personlig assistanse

Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav

b, i form av praktisk bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig

assistanse. 

§ 3-2. For å oppfylle ansvaret …skal kommunen blant annet tilby følgende: 

6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:  

b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt,



Hvem kan få Brukerstyrt personlig 
assistanse?

• Personer med ulike funksjonsnedsettelser, eks. 
Sitter i rullestol, personer med sansetap, m.fl.

• ME, Parkinson, CP, ALS, kognitive funksjons-
nedsettelser 

• ”Ikke begrenset til bestemte 
funksjonsnedsettelser eller diagnoser” 

• Også mindreårige

15



Hvordan få Brukerstyrt personlig 
assistanse?

• Søke kommunen

• Valg av leverandør

• Oppstart og daglig drift
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Hva kan Humana Assistanse hjelpe med?

• Søknad om vedtak / økning i vedtakstimer

• Administrasjon

• Arbeidslederkurs

• Assistentkurs

• Rekruttering-Alltid arbeidsleder som bestemmer
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SUMME

• BPA- Verktøy for avlastning i hverdagen

• Hva tapper deg for energi i hverdagen?
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FILM

Ung dame i rullestol 
forteller hva Brukerstyrt 
personlig assistanse betyr 
for henne
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Spørsmål

21

• Kom gjerne med spørsmål 
dere har

• Jeg er tilgjengelig for 
spørsmål også etterpå



TUSEN TAKK FOR MEG!

☺
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