Brukerstyrt personlig assistanse
1.
Beskrivelse
Er du sterkt funksjonshemmet og har behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke
om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Innenfor det timeantallet du får tildelt, kan du i prinsippet
styre hvem du vil ha som hjelper(e) og hva assistenten(e) skal gjøre. Målet er at du skal ha et mest
mulig aktivt liv til tross for funksjonshemningen.
2.
Kriterier
Personer som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig
hjelp for å greie dagliglivets gjøremål
3.




Målgruppe
Funksjonshemmede med et sammensatt og omfattende behov for tjenester og som er i stand til
å lede assistenten (ta arbeidslederrollen)
Personer som ikke kan ivareta denne rollen selv, slik som personer med psykisk
utviklingshemning
Familier med barn som er funksjonshemmet

4.
Behandling
Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes
det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse
hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få
den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.
5.
Behandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned,
skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket
blir fattet.
6.
Klage
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du
mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du
trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir
saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.
7.
Vedlegg til søknad
Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.
8.
Veiledning
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistanse, eller du kan
be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må
vedkommende ha fullmakt.
9.








Referanser og hjemler
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-1a Rett til
nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste
Rett til egen tros- og livssynsutøvelse
Brukerstyrt personlig assistanse (rundskriv)
Brukerstyrt personlig assistanse (rundskriv)




Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-8 Brukerstyrt personlig assistanse

