Brukerstyrt personlig
assistanse (BPA)
Rådet – 24.02.22

Deres spørsmål
• "Hvor mange BPA søknader har kommunen fått i år, og hvor mange avslag som ble
gitt, samt hvilken lovhjemmel det er henvist til i avslaget".
• "Flere erfarer også at kommunen har normer for hvor lang tid man f.eks. skal bruke
på dusjing, påkledning, måltider mm. Er dette tilfellet?"
• "Gir kommunen avslag pga. økonomi? Er det ikke mer kostbart å sende
hjemmesykepleien til en person, enn en BPA som ikke nødvendigvis har så mye
utdannelse? For de fleste så er det ikke helsehjelp de trenger heller, men hjelp til å
leve et så selvstendig liv som mulig - på lik linje med andre".

BPA
• BPA er en form for organisering av praktisk bistand og opplæring.
• Rettigheten omfatter også avlastning til personer med foreldreansvar for
hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.
• BPA-organisering av tjenestene gir brukeren større mulighet til å styre
tjenestene og hverdagen selv. BPA fungerer slik at brukeren eller en
nærstående har rollen som arbeidsleder, og innenfor rammene av vedtaket
styrer arbeidslederen hvilke oppgaver assistentene skal utføre, og hvor og
når hjelpen skal gis. Det er sentralt at tjenesten ytes med stor grad av
brukermedvirkning og brukerstyring. Helsetjenester faller i utgangspunktet
utenfor ordningen.
• Tjenesteomfanget og type bistand ved BPA skal i utgangspunktet være det
samme som ved beregning av timer til personlig assistanse som ikke er
organisert som BPA. Retten til BPA berører med andre ord ikke
tjenestemengden til brukeren.

Rettslig grunnlag

• I henhold til pasient- og brukerrettighetsloven §2-1a andre ledd har pasient og bruker rett til nødvendige helse- og
omsorgstjenester fra kommunen. Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys
nødvendige helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd. For å oppfylle dette
ansvaret skal kommunen blant annet tilby personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt
i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. I henhold til helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-8 skal kommunen ha tilbud om personlig assistanse etter §3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, i
form av praktisk bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Personer under 67 år med
langvarig og stort behov for personlig assistanse har i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1d rett til å få
slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse.

• Med "stort behov" menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Videre fremgår det at brukere med tjenestebehov
på minst 25 timer per uke likevel har rett til å få tjenester organisert som BPA med mindre kommunen kan dokumentere
at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen. Dette gjør det nødvendig å kartlegge hvor mange
timer personlig assistanse, eventuelt avlastning, det er behov for i det enkelte tilfelle.
• Veileder for saksbehandling – Helsedirektoratet (IS-2442)
• Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA – Helsedirektoratet (IS-2313)

Søknader og avslag per november 2021
• 16 stk. nye søknader
• 1 søknad er trukket av bruker selv, kommunen har fattet 5 avslag.

• Kommunen skal foreta en individuell vurdering av den enkeltes behov for tjenester, og herunder om
vedkommende fyller vilkårene for å ha rett til brukerstyrt personlig assistanse. Dersom den som har søkt
tjenester vurderes å ha rett til tjenester, men ikke fyller vilkårene for BPA, kan kommunen, sammen med
søkeren, likevel komme fram til at de tildelte timene skal organiseres som BPA. Selv om det er kommunen
som til slutt avgjør om tjenestene skal organiseres som BPA, har brukeren likevel etter pasient- og
brukerrettighetsloven § 3-1 en rett til å medvirke før beslutningen fattes. Ved utformingen av
tjenestetilbudet skal det dessuten legges stor vekt på hva brukeren mener.
• Avslagene blir fattet på bakgrunn av at man ikke har rettskrav på å få tjenesten organisert som BPA.
• Så lenge tjenestetilbudet er forsvarlig og man ikke fyller rettskravet på BPA, kan kommunen ta hensyn til
økonomiske rammer og ressurser ved tildeling. Kommunen kan derfor kostnadsberegne tjenesten, og dette
kan være bakgrunn for et avslag.

Priser tjenester i egen regi pr 01.01.22

Pris pr time

hjemmesykepleie

957

hjemmehjelp privat leverandør

544

støttekontakt

190,33

privat timesavlastning

190,33

ambulant team P07 (PHR)

390

ambulant team P05 (TMNF)

377

BPA

480

«Flere erfarer også at kommunen har normer for hvor lang tid man
f.eks. skal bruke på dusjing, påkledning, måltider mm. Er dette
tilfellet?»
• Kommunen skal foreta en individuell vurdering av den enkeltes behov for tjenester.
• Det gjøres en detaljert kartlegging sammen med bruker av hjelpebehovet gjennom døgnet. Dette ligger
til grunn for vurdering av tjenestebehovet. Det vurderes i hver sak behovet for innhenting av ytterligere
opplysninger fra andre instanser.
• Det gjøres fortløpende vurderinger i samarbeid med bruker med tanke på endringer i hjelpebehovet, og
eventuelle endringer i tjenesten. På denne måten skal kommunen sikre riktige og forsvarlige tjenester til
riktig tid.

BPA leverandører - brukervalg
• Brukervalg betyr at brukeren selv kan velge hvilken leverandør den skal motta tjenesten fra. Bruker kan velge
tjenester fra en av de private leverandørene som har avtale med kommunen, eller man kan velge den
kommunale leverandøren. Uansett hvilken aktør bruker velger, vil kommunen fortsatt ha ansvaret for
tjenestetilbudet og følge opp kvaliteten på tjenesten.

• Drammen kommune har for tiden kontrakt med fire private leverandører av BPA.
• Humana Care
• Uloba
• Assister Meg BPA
• Stendi Assistanse BPA
• Drammen kommune

