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Saksbehandling

4. samling

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)



Pbrl. §§ 2-1a, 2-1d

Hol. § 3-8

Rundskriv

• I-9/2015

• I-15/2005

• I-20/2000

IS-2313 Opplæringshåndbok

22.11.2022

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/I-152005/id445639/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/I-152005/id445639/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/i-202000/id445628/
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/opplaeringshandbok-brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa/Oppl%C3%A6ringsh%C3%A5ndbok%20brukerstyrt%20personlig%20assistanse%20BPA.pdf/_/attachment/inline/dda589ba-d02e-4674-a225-44e3a0e465d7:ea3957e2082512805488d2121f7c0d009671d23f/Oppl%C3%A6ringsh%C3%A5ndbok%20brukerstyrt%20personlig%20assistanse%20BPA.pdf


• Utredning

• Vurdering

• Tildeling av BPA

• Forsvarlighetskravet

• Bosted

• Tvang/makt 

• Kommunens oppfølging

• Arbeidsgiver

• Arbeidsleder

• Disponering av timer

Plan
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• En tjeneste etter hol./pbrl. 

• Vanlige regler om saksbehandling 

• Utredning

• Vurdering 

• Veiledning 

Hva er BPA
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Vurdering og tildeling



6© Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark

Rett til 
tjenester?

• Pasient/bruker

• Evt. privat omsorgsyter

Hva er 
behovet?

• Omfang

• Type

BPA?

• Ønsker bruker BPA?

• Rettighet?

• Hvis nei -> bør de få BPA likevel?



• Synliggjør hva det er søkt om, hva dere har kartlagt – enighet om omfang?

• Innenfor/utenfor loven

o Type bistandsbehov

o Utlandet

• Barn: Hva er innenfor foreldreansvaret?

• Punktvis behov

• Hva dere har kommet til at personen/familien har rett til 

o Oppgaver

o Omfang 

Vurdering av behovet
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1. Rettighetsbestemmelsen pbrl. § 2-1 d

2. Utenfor rettighetsbestemmelsen pbrl. § 2-1 a / hol. § 3-8

Dekke hjelpebehovet med BPA?
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§ 2-1 d. Rett til brukerstyrt personlig assistanse

Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse-
og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester 
organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Retten omfatter avlastningstiltak etter 
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 første ledd nr. 2 for personer med foreldreansvar for 
hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Helsetjenester i 
avlastningstiltak omfattes ikke. Retten omfatter også personer over 67 år som før fylte 67 
år har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse etter første punktum.

Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn én tjenesteyter til stede eller 
nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester.

Rettighetsbestemmelsen, 1/3
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• Alder

• Langvarig behov 

• 32 (25) timer/uke

Rettighetsbestemmelsen 2/3 
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• Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt

• Avlastningstiltak foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt 
funksjonsevne 

• Helsehjelp? 

o Type handling

o Kompetansebehov

o Noe folk flest gjør selv?

o Vurder konkret 

• Tjenester som krever flere enn én tjenesteyter (unntak)

• Nattjenester (unntak) 

Rettighetsbestemmelsen 3/3
Type tjenester
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• Rett til «nødvendige omsorgstjenester»

• Hol. § 3-6

• Dekke behovet

• Formålet med BPA

• Bidra til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse

• Økt mulighet for yrkesdeltakelse, studier e.a.?

• Bedre mulighet for aktivt og selvstendig liv?

• For øvrig bidra vesentlig til brukers livskvalitet?

• Legge stor vekt på hva bruker mener

Utenfor rettighetsbestemmelsen
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• Arbeidsleder

• Forsvarlighetskravet

• Bolig

• Tvang/makt

• Barnets beste

Særlige forhold
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• Timefest oppgavene / grupper av oppgaver

o Evt. kveld/natt 

o «Frie» timer

• (Timer til administrasjon)

• (Leverandør, arbeidsgiver)

Vedtaket – innvilger BPA
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• Begrunn avslaget

• Rettighetsbestemmelsen

• Konkret vurdering utenfor rettighetsbestemmelsen

• Tildel evt. andre tjenester 

Vedtaket – avslag BPA

22.11.2022



22.11.2022

PAUSE
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Organiseringen
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• Overordnet krav til forsvarlige tjenester 

• Der barn har BPA 

• Følge opp endringer i tjenestebehov

• Krav om journalføring?

Forventninger til kommunen
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• Grunnleggende avtaler, opplæring av assistenter (taushetsplikt etc)

• Opplæring/veiledning i arbeidslederrollen

• Privat leverandør?

Forventninger til leverandør
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• Delta på kurs om arbeidslederrollen

• Delta i ansettelsesprosessen

• Stillingsbeskrivelse, oppgavebeskrivelse

• Opplæring av assistenter

• Sette opp turnus

• Levering av timelister

• Regnskap med timeforbruk

• Sørge for godt arbeidsmiljø, medarbeidersamtaler

• Journalføring / annen dokumentasjon?

• Informasjon til kommunen 

• Ved medarbeidsleder: Rolleavklaring. Nærhet til tjenesten.

Forventninger til arbeidsleder
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• Prosedyrer ved ansettelse av assistenter 

• Oppgavebeskrivelser innenfor rammen av vedtaket 

• Ansvar for assistentenes ferieavvikling 

• Ansvar for å skaffe vikar ved assistentenes fravær 

• Mulighet for omplassering av assistenter ved opphør av assistansebehov, for eksempel 
ved opphold i institusjon 

• Prosedyrer ved ansettelse av nærstående eller personer under 18 år som assistenter 
(godkjennelse fra kommunen)

• Ansvarsfordeling med hensyn til ivaretagelse av krav som følger av arbeidsmiljøloven 

• Informasjon og rapportering til arbeidsgiver

….

Avtale mellom arbeidsgiver og arbeidsleder
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• Arbeidsleder kan bestemme selv når og hvordan tjenestene skal gis, innenfor rammen 
av vedtaket

• Antall timer

• Typer tjenester

• Kveld/natt?

• Reiser

• Barn

Selvbestemmelse innenfor BPA-ordning
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• Foresatte som arbeider i egen ordning

• Annet?

Særlige spørsmål
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• Ikke tilstrekkelig opplyst/kartlagt

• Ikke vurdert/begrunnet 

• Forsvarlig minstenivå

• «Helsehjelp», behov for kompetanse

• Arbeidslederrollen

• Brukerstyring

• Rett til å få all personlig assistanse organisert som BPA

• Rett til BPA for brukere med kap. 9 vedtak 

• 1 sak ble opphevet pga. skjønn

44 Stadfestet 24 Opphevet 5 Endret 

Klagesaker 1.1.21–10.11.22
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• Veileder for saksbehandling punkt 1.3.4 

• Temasider Helsedirektoratet – hol. og pbrl.

• Prioritering innenfor vedtaket

• Lovkommentar pbrl. § 2-1d

• Rundskriv I-9/2015 rettighetsfesting

• Rundskriv I-15/2005 utvidelse av målgruppen

• Rundskriv I-20/2000

• Opplæringshåndbok IS-2313

• Tingrettsavgjørelse TOSL-2021-9033 (krever abonnement lovdata)

• Klagesak - opphevelse av Fylkesmannens avvisningsvedtak 

• NOU 2021: 11 Selvstyrt er velstyrt

22.11.2022

Lenker

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/saksbehandling-av-tjenester-etter-helse-og-omsorgstjenesteloven/Veileder%20for%20saksbehandling%20av%20tjenester%20etter%20helse-%20og%20omsorgstjenesteloven.pdf/_/attachment/inline/f5e1c82b-c923-43e4-b13e-0182b8a33a16:5c5245da955c44b496c2e271abe415c8ab23a5b8/Veileder%20for%20saksbehandling%20av%20tjenester%20etter%20helse-%20og%20omsorgstjenesteloven.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/lover-og-forskrifter
https://www.helsedirektoratet.no/tema/pasient-og-brukerrettighetsloven/Brukerstyrt%20personlig%20assistanse%20-%20Brukerens%20rett%20til%20fritt%20%C3%A5%20styre%20bruken%20av%20timene%20-%20Pasient-%20og%20brukerrettighetsloven%20%C2%A7%202-1e%20(2020).pdf/_/attachment/inline/9b9d7811-f5ea-4b98-81e3-df9079941611:ce354ddfcd7b3a0033779b729e1633027b2ece3b/Brukerstyrt%20personlig%20assistanse%20-%20Brukerens%20rett%20til%20fritt%20%C3%A5%20styre%20bruken%20av%20timene%20-%20Pasient-%20og%20brukerrettighetsloven%20%C2%A7%202-1e%20(2020).pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/bd58818a87cc4a109a6d29b4d0dc615a/rundskriv_i-9-2015_bpa.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/bd58818a87cc4a109a6d29b4d0dc615a/rundskriv_i-9-2015_bpa.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/I-152005/id445639/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/i-202000/id445628/
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/opplaeringshandbok-brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa/Oppl%C3%A6ringsh%C3%A5ndbok%20brukerstyrt%20personlig%20assistanse%20BPA.pdf/_/attachment/inline/dda589ba-d02e-4674-a225-44e3a0e465d7:ea3957e2082512805488d2121f7c0d009671d23f/Oppl%C3%A6ringsh%C3%A5ndbok%20brukerstyrt%20personlig%20assistanse%20BPA.pdf
https://lovdata.no/pro/#document/TRSIV/avgjorelse/tosl-2021-9033/KAPITTEL_3-4
https://www.helsetilsynet.no/regelverk/tolkningsuttalelser/helse-omsorgstjenester/klagesak-opphevelse-av-fylkesmannens-avvisningsvedtak-brukerstyrt-personlig-assistent-bpa/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-202111-selvstyrt-er-velstyrt/id2902914/

