BPA
Tildeling av praktisk bistand som
brukerstyrt personlig assistanse

Hjemler
• Hol. § 3-1, jfr. § 3-2 1. ledd nr. 6 litra b), jf.r § 3-8. Pbrl. § 2-1 litra d)
(langvarig og stort behov).
• Rundskriv I-20/2000, I-15/2005 og I-9/2015
• FORMÅL:
• Bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å
ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre

• BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for
mennesker med sterkt nedsatt funksjonsevne og som har behov for
bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet
• Hjelp til alminnelig egenomsorg og personlig stell, praktisk bistand til
rengjøring og praktiske gjøremål, praktisk bistand opplæring og
støttekontakt
• Helsetjenester er ikke omfattet av rettigheten, men kan være enkle
helsetjenester
• BPA kan kombineres med hjemmesykepleie ved særskilte medisinske
behov

• Personer under 67 år med langvarig og stort behov
• Omfatter ikke tjenester som krever flere enn èn tjenesteyter eller
nattjenester, med mindre kontinuerlig behov
• Punktvise nattjenester = vedtak øvrige helse- og omsorgstjenester
• Plikt til å ha tilbud om BPA, hol. § 3-8
• Omfatter også tilbud til de som faller utenfor rettigheten

Kriterier
• Krav på helsetjenester, jfr. Pbrl. § 2-1 litra a)
• Søker må være den hjelpetrengende, dennes verge, hjelpeverge eller
fullmektig
• Skriftlig begrunnet søknad
• Søker må ha evne til å planlegge egen hverdag
• Evne og vilje til å være arbeidsleder og delta på opplæringskurs
• Ikke kan ivareta styringen av egen BPA-ordning, kan få oppnevnt
assisterende arbeidsleder

Utmåling
• I tildeling og utmåling – fokus på å bidra til å opprettholde funksjoner,
og dermed selvstendighet
• Ut fra hvilket behov som kartlegges, og hva som anses som
nødvendige helse- og omsorgstjenester for å dekke behovet
• Beregnes ut fra samlet antall timer bruker har for tjenester
• Vederlag for praktisk bistand
• Hverdagsmestring og søkers egne ressurser er viktig når bistand
utmåles
• Egen mestring gir et helhetlig bilde av behovet

• Har ca. 18 saker
• Ikke mange nye søknader, men ofte søknader om økte timer
• Klagesaker: Ofte vedrørende utmåling av timer (andre kommuner
opplever det samme).
• Utfordring: Forventningsavklaring. «Hva er nødvendige tjenester»
• Dokumentasjon: Kun for helsetjenester, ikke andre tjenester
• Saksbehandlere har jevnlig tilbud om BPA kurs
• Praksis i RK: Tildeler også BPA utenfor rettighet. Hensiktsmessig,
forsvarlig og for å imøtekomme brukers ønsker.
• Ingunn Camilla Tangen, enhetsleder

