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Frihet til å leve



BPA – frihet til å leve! 
Brukerstyrt personlig assistanse, BPA, er for den som har en
funksjonsnedsettelse og er avhengig av personlig assistanse.
Personlig assistanse omfatter assistanse til, og opplæring i,
alle dagliglivets gjøremål, som for eksempel personlig og praktisk bistand, 
eller bistand til sosiale aktiviteter. Målsettingen med BPA er at den som har
assistansebehov skal få frihet til å leve et så selvstendig liv som mulig,
og har frihet til å styre tjenesten og hverdagen selv. 

Med BPA har arbeidslederen det daglige ansvaret i ordningen.
Arbeidslederen velger hvilke assistenter en vil ansette, gir opplæring, 
bestemmer hvilke arbeidsoppgaver assistenten skal utføre og når og hvor 
assistansen skal gis. BPA-ordningen kan ledes av den som mottar assistanse 
eller av en annen person.

BPA kan også kombineres med andre kommunale tjenester, hvis arbeidsle-
der/den som har assistansebehov, ønsker dette. 

Hvem kan søke om BPA? 
BPA er først og fremst beregnet for barn og voksne som har et varig
assistansebehov, i utgangspunktet over to år. Barn tilbys ofte BPA istedenfor 
tradisjonelle tjenester som for eksempel støttekontakt, og gis som
avlastning for foresatte. BPA kan også gis istedenfor og/eller i tillegg til
avlastning på institusjon. Det er kommunen som innvilger BPA og som 
sammen med søker finner ut om dette er egnet tjeneste. 

BPA i alle kommuner
Alle kommuner er pliktig til å levere BPA, på lik linje med andre helse-
og omsorgstjenester i kommunen. 
Kommunen kan velge en ekstern leverandør til å stå for organiseringen. 
Prima Assistanse har lang erfaring som leverandør av BPA.   



Egen kontaktperson: Vi har lokalkontorer som dekker hele 
landet, og hovedkontor i Oslo. Både kommunen, arbeidsledere 
og assistenter får egen kontaktperson som sørger for tett og 
god oppfølging. 

Administrasjon: Etter at kommunen har fattet vedtak om BPA, 
ordner Prima Assistanse det administrative. Vi er arbeidsgiver 
for assistentene og sørger for utbetaling av lønn, feriepenger, 
følger opp sykefravær og at HMS-krav og arbeidsmiljøloven
blir fulgt. 

Opplæring av arbeidsleder: Prima Assistanse gir arbeidsleder 
nødvendig, kvalitetssikret og individuell tilpasset opplæring i 
arbeidslederrollen. Vi bistår også i ansettelser av assistenter, 
opplæring og kan hjelpe til med å lage turnus.  

Rapportering: Vi har digitalt lønns- og timeføringssystem,
og vi sender månedlig eller kvartalsvis rapport over antall brukte 
timer til kommunen. Vi stiller i møte med kommunen etter  
kommunens ønske og behov.  

Konkurransedyktig pris: Timeprisen dekker alle utgifter som 
kommunen har på BPA-ordningen, og det kommer ikke noen 
uforutsette utgifter i tillegg. Inkludert i timeprisen er
assistentenes lønn med tillegg, OTP (tjenestepensjon),
arbeidsgiveravgift, forsikring og feriepenger. Ved sykefravær blir 
kun benyttede vedtakstimer tellende. Timepris x vedtakstimer 
faktureres forskuddsvis hvert kvartal. Ved årets slutt
får kommunen tilbakebetalt eventuelle ubrukte timer.

Profesjonell og pålitelig leverandør: Prima Assistanse har 
levert BPA siden 2013. Vi har solid erfaring som BPA-leverandør 
og har ordninger i en lang rekke kommuner. Se våre nettsider 
www.prima-assistanse.no for mer informasjon. 

Dette får kommunen ved å velge Prima Assistanse



Slik kan kommunen velge Prima Assistanse 
Det finnes to alternativer der kommunen kan inngå avtale med Prima
Assistanse. Enten via standardkontrakt for BPA eller via kommunens
konsesjonsutlysning.  

Norsk standard 
Standard Norge har utarbeidet en standardkontrakt for BPA. Denne
standarden regulerer forholdet mellom kommunen og leverandøren Prima 
Assistanse. Målsettingen er å sikre at tjenestemottakerne får de tjenester de 
har krav på. Kontrakten skal skape ryddige og like kontraktsvilkår
mellom kommuner, leverandøren av BPA og arbeidsleder.  

Tjenestekonsesjon
Ved tjenestekonsesjon forhåndsgodkjenner kommunen de
leverandørene som oppfyller kravene i en konsesjonsutlysning. Det er 
deretter opp til arbeidsleder å velge hvilken leverandør de ønsker via fritt 
brukervalg. Bransjen oppfordrer kommunen til å bruke kontrakten fra Norsk 
Standard. Det sikrer både en ukomplisert prosess, og avtaler som ivaretar 
interessene til både kommunen og den som skal ha BPA.  

Les mer om BPA på våre nettsider www.prima-assistanse.no 

Frihet til å leve

Ta kontakt i dag!

Tlf. 22 150 100 
post@prima-assistanse.no
www.prima-assistanse.no
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BPA er forankret i to lover
•    Helse- og omsorgstjenesteloven §3-8
•    Lov om pasient- og brukerrettigheter §2-1d. 
Regjeringen har også sendt ut rundskriv med presiseringer av loven. 
 (Nr. 1/15 2005, med utvidelse av målgruppen og Nr.1-9/2015, som
utdyper hva som ligger i rettigheten BPA). Se www.regjeringen.no 


