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Veien til frihet og et 
enklere liv

Portalene AS, eier og drifter et 

antall nettsider med informasjon 

og tjenester.

BPA-portalen er nettstedet for 

deg som har en nedsatt 

funksjonsevne og som trenger 

brukerstyrt personlig assistanse i 

eller utenfor hjemmet. På 

nettsiden finner du leverandører 

av BPA-tjenester i ditt nærområde 

og svar på spørsmål du måtte ha 

om tjenestene. Her er det også 

diskusjonsforum, hvor du kan 

snakke med andre brukere av 

nettsiden. 

Besøk BPA-Portalen.no

Portalene AS, eier og drifter i 

tillegg nettstedet 

SeniorPortalene.no med 

informasjon og tjenester rettet 

mot aktive seniorer i alle aldre. 

Vi har nå åpnet

SeniorPortalene.no med følgende 

underportaler:

• SeniorErnæring.no

• SeniorBoPortalen.no

• FrittBrukervalgPortalen.no

• SeniorAktivitet.no

Flere spennende og nyttige 

portaler lanseres høsten 2014.

BPA-Portalen.no

http://www.portalene.no/
http://bpa-portalen.no/
http://seniorportalene.no/
http://seniorernæring.no/
http://seniorboportalen.no/
http://frittbrukervalgportalen.no/
http://senioraktivitet.no/
http://bpa-portalen.no/


Veien til frihet og et 

enklere liv

Brukerstyrt Personlig Assistanse 

(BPA) er en alternativ organisering 

av praktisk og personlig assistanse 

for funksjonshemmede, uavhengig 

av alder og diagnose, som har 

behov for bistand i dagliglivet, både 

i og utenfor hjemmet.

BPA er interessant for den som:

BPA er et «verktøy» for folk med en 

omfattende funksjonsulikhet, som 

ønsker å skreddersy sin egen 

assistanseløsning og selv ta ansvar for 

arbeidsledelsen; 

altså selv rekruttere og velge hvem som 

skal være assistent(er), avgjøre hvilke 

oppgaver assistenten skal gjøre, når og 

hvor. Eventuelt ved hjelp av en 

stedfortredende arbeidsleder.

På BPA-portalen finner du den første og 

eneste fullstendige oversikt over BPA 

tjenesteleverandører i kommunal og 

privat regi i Norge.

 Har behov for praktisk assistanse i 
dagliglivet

 Ønsker jobb som noens personlig 
assistent

 Er saksbehandler eller 
beslutningstaker i kommunene

 Har etablert en BPA-virksomhet

 Er politisk engasjert i 
velferdstjenester, empowerment, 
menneskersrettigheter, valgfrihet

 Er opptatt av innovasjon og 
utvikling

 Driver forskning på 
velferdstjenester, «empowerment», 
mennneskerrettigheter, valgfrihet, 
med videre.

Kort informasjon om ulike 
BPA-temaer

Du vil på BPA-portalen finne nyttig 
informasjon, relevante lenker, aktuelle 
nyheter og forhåpentligvis mange 
engasjerte og interessante mennesker 
med tilknytning til BPA.

BPA-portalens målsetting er å presentere 
oppdatert informasjon, aktuelle fakta, og 
nyheter om bruker-/borgerstyrt 
personlig assistanse og et 
diskusjonsforum hvor alle er velkommen 
med spørsmål, lufte meninger, eller ytre 
standpunkt. 


