
Vi bistår deg gjennom hele din BPA-kamp

BPA VEILEDNINGSTEAM

Frihet til å leve



Kjernen i den tjenesten vi tilbyr
Veiledningsteamet jobber hver dag, for at alle mennesker skal få oppfylt 
sine rettigheter. Vi tilbyr tett oppfølging, juridisk veiledning og rådgiving til 
de som ønsker dette. Vi har veiledet i godt over 300 BPA-saker og vet at 
det kan bli en lang kamp for å få innvilget riktig timetall med BPA. Det er en 
juridisk jungel der ute, noe som for enhver kan bli vanskelig å holde oversikt 
over. Derfor er Prima Assistanse, opptatt av å satse på veiledningsteamet, 
slik at alle skal få tilgang til den oversikten de ønsker. Våre grunnleggende 
menneskerettigheter er kjernen i den tjenesten vi tilbyr.
Vårt team består av tverrfaglig kompetanse, likepersoner og erfaringsbasert 
kunnskap.

Hva kan vi gjøre for deg?

Kartleggingsstøtte

fra lokalavdeling, med

tett oppfølging fra

veiledningsteamet.

Juridisk tolking av

vedtak og skriv fra

kommune og spesialist-

helsetjenesten

Utarbeider alt fra søknad, 

klage og juridiske skriv, 

til tilleggsbrev opp mot 

Statsforvalter, i samarbeid 

med deg

Juridisk rådgiving før

og etter møte med

kommunen

Informasjon om andre 

tjenester og tips og råd i 

denne forbindelse

Kontakt per telefon, SMS, 

videosamtale eller mail

Tverrfaglig kompetanse 

der dette ønskes

All veiledningsstøtte som
Prima Assistanse tilbyr, er gratis og
uforpliktende. Vi bistår deg uansett
hvilken kommune du bor i. 



Hvem er vi?

Linn Støhle, avdelingsleder og juridisk konsulent
Utdanning: Rettsvitenskap

Kontakt: 904 01 246  |  linn@prima-assistanse.no

Madelen Nordhus Nilssen, BPA-konsulent
Utdanning: Ergoterapi

Kontakt: 468 92 088  |  madelen@prima-assistanse.no

Silje Eggen, BPA-konsulent
Utdanning: Psykologi

Kontakt: 481 13 630  |  silje.eggen@prima-assistanse.no

Lise Thun, juridisk konsulent
Utdanning: Rettsvitenskap

Kontakt: 941 48 318  |  lise@prima-assistanse.no

Karoline Moe, BPA-konsulent
Utdanning: Barnevern og psykologi

Kontakt: 481 15 513  |  karoline.moe@prima-assistanse.no

Siri Hernes Jacobsen, BPA-konsulent
Utdanning: Spesialpedagogikk

Kontakt: 948 65 889  |  siri.jacobsen@prima-assistanse.no



Ta kontakt med oss! 

Vårt veiledningsteam kan bistå deg med
hele din BPA-sak. Veiledningsteamet består av

mennesker med kompetanse på områder som juss, 
ergoterapi, barnevern, spesialpedagogikk og

psykologi, bred pårørendekunnskap,
samt personlig erfaring med BPA. 

Tlf. 22 150 100 
veiledning@prima-assistanse.no

www.prima-assistanse.no

      Følg oss på Facebook og Instagram

Frihet til å leve


