
 

Unicare BPA   

Unicare er et av Norges største private 
helseforetak. Vi leverer tjenester innen 
psykisk helse, fysikalsk medisin og 
rehabilitering, hjemmetjenester, sykehjem, 
ulike bo- omsorgs og avlastningstjenester, 
bedriftshelse, samt brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA). 
 
I Unicare tilbyr vi BPA på dine premisser. Du 
bestemmer hvilke assistenter du vil ansette, 
hva arbeidsoppgavene skal være, og til 
hvilke tidspunkter du trenger assistanse. 
Med en personlig assistent vil du få mer 
frihet i hverdagen, og muligheten til å leve 
et så selvstendig mulig. 
 

Vi skal være god støttespiller for våre 
arbeidsledere 

Vi har en personlig tilnærming, og tilbyr tett 
samarbeid for å trygge arbeidslederne i sin 
rolle. Alle gjennomgår arbeidslederkurs, og 
får utdelt vår arbeidsledermanual. Vi bistår 
med rekruttering, turnus og vikardekning 
dersom dette er ønskelig. I tillegg er vi 
tilgjengelige for samarbeidsmøter og 
veiledninger ved behov.  
 

Vi skal ha dyktige ansatte som trives på 
jobb 

For å sikre dyktige og motiverte ansatte, 
bistår vi gjerne i rekrutteringsprosessen.  Vi 
har fokus på kompetanseheving og 
utviklingsmuligheter. Blant annet tilbys 
nyansattkurs, e-læringskurs, og fagkurs. Alle 
våre ansatte vil bli fulgt opp med 
teammøter, medarbeidersamtaler og HMS-
oppfølging. 
 

Er det noe du lurer på? Ikke nøl med å 
ta kontakt!   

Vi kommer gjerne på besøk for en 
uforpliktende samtale om tjenesten. 

Kontakt: 47707152 / bpa@unicare.no 

Vi skal levere en stabil og forutsigbar 
tjeneste 

Unicare BPA tilbyr faste stillinger til 
assistentene. Vi har tariffavtale mellom 
Spekter og LO, samt pensjonsordning i KLP. 
Dette bidrar til å skape en trygghet for våre 
ansatte, noe som igjen fører til stabilitet hos 
brukerne. Hver bruker har faste vikarer, 
samt at vi har en vikarpool med assistenter 
ved akutt behov. Vi tilbyr også bistand til å 
dekke vakter ved ferieavvikling og sykdom. 
Vi tilstreber kort responstid på 
henvendelser, samt rask oppstart på våre 
tjenester. 

 

BPA tjenester passer for alle, uansett alder, 
funksjonsnivå, kjønn eller størrelse på 
vedtak  

Ved bytte av leverandør kan du fint 
fortsette å bruke de assistentene du har 
dersom du ønsker det. De vil da få ny 
arbeidskontrakt hos oss og de blir 
implementert i våre systemer. 

Unicare er din støttespiller i hverdagen! 

 

 

 

 


