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BPA

• Hva er BPA

• Hvorfor BPA – Intensjon

• Hvem kan få BPA

• Hvordan få dette

• På hvilken måte kan
dette forandre livet ditt
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Hva er BPA?

Brukerstyrt

• Det er du som bestemmer
hva, når og hvem som skal
gjøre det du trenger
assistanse til

Personlig

• Du er den som kjenner ditt
assistansebehov best og er
BPA leder i ditt eget liv

Assistanse

• Du rekrutterer de 
assistentene du vil ha for å 
utføre den assistansen du 
mener er viktig for deg
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BPA er et likestillingsverktøy som gir 
deg frihet til å leve -slik du vil



Hva sier loven om 
BPA?

Helse og omsorgstjenesteloven: § 1-1 

Lovens formål:

• Tilrettelegge for mestring av 

nedsatt funksjonsevnser.

• Bidra til likeverd og likestilling

• Ha en aktiv og meningsfylt

tilværelse i felleskap med andre

Helse og omsorgtjenesteloven § 3-8 

Kommunens ansvar:

• Alle kommuner skal ha tilbud om 

personlig assistanse i form av 

praktisk bistand og opplæring

organisert som personlig

assistanse.

4



Hvorfor BPA?

Med BPA får du ett betydelig mer
selvstendig liv:

• Du kan bo der du vil

• Du kan trene

• Du kan jobbe

• Du kan reise

• Du kan delta på
fritidsaktiviteter

• Du kan delta i samfunnet på
lik linje med alle andre.

Lovens formål: 

Likestilling og likeverd for ALLE!!
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Hvem kan få BPA?

Du må ha rett til nødvendig

helse og omsorgstjenester fra

kommunen. Dette vurderes fra

tilfelle til tilfelle.

Hovedregler: 

• Assistansebehovet må være

varig, som betyr over 2 år.

• Tjenestebehov på over 32 

timer (her kan det innvilges

BPA på mindre

tjenestebehov også så lenge

behovet er så omfattende at 

det er mest hensiktsmessig å 

ha BPA).

• Være eller ha en

arbeidsleder

• Være under 67 år 6



Hvordan få BPA?

Det er helse- og
omsorgstjenesten i din kommune
som vurderer ditt
assistansebehov, og i samarbeid
med deg skal avgjøre om BPA er
den rette tjenesten. 

Før du søker er følgende viktig:

• Lag en oversikt over det du 
trenger assistanse til. Vær
gjerne tydelig og detaljert

• Skaff en lege-erklæring, 
gjerne også fra
spesialisthelsetjenesten, som
bekrefter din helsetilstand.
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Hvordan få BPA?

5 Tips til søknaden:

• Søk skriftlig – da er
prosessen dokumentert.

• Vær åpen om din situasjon. 

• Beskriv hvorfor du vil ha 
BPA. Hva betyr det for deg å 
ha frihet til å leve.

• Tenk på hva du ville ha 
brukt assistenter til. 

• Legge ved uttalelser fra
fagfolk. Det kan ikke bli for 
mange av disse.
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Hvordan kan BPA 
forandre livet ditt?

• Hensikten med Brukerstyrt
Personlig Assistanse er å gi deg 
mulighet til å delta i samfunnet
på lik linje med alle andre.

• Det handler for de aller fleste
om LIVSKVALITET.

• Hva ønsker du å bruke BPA 
til?
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BPA vs Hjemmetjeneste
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https://www.youtube.com/watch?v=t-4BKAGK2cc&t=314s

https://www.youtube.com/watch?v=t-4BKAGK2cc&t=314s

