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DETTE TILBYR HAV TIL DEG SOM 
ØNSKER BPA: 

• Full styring og oversikt over din BPA-ordning.
• Faste personlige assistenter, som du deltar  

i utvelgelsen av.
• Hjelp til utførelse av arbeidsleder-oppgaver, der 

tjenestemottaker, pårørende eller hjelpeverge ikke 
utfører dette selv. Arbeidsleder har fortsatt full 
styring over egen BPA-ordning.

• Personlig oppfølging – etter ditt ønske 
• Arbeidsleder- og assistenthåndbok
• Kurs og veiledning for deg som arbeidsleder
• Kurs og veiledning av assistenter
• TAMIGO - vaktplan og timeliste system 

• Full fleksibilitet i timebruken (timer kan benyttes 
innen et kalenderår)

• Gode lønnsbetingelser for assistentene
• Dekning av arbeidstakers utgifter i forbindelse med 

arbeid, og andre arbeidsgiverrelaterte kostnader 
som stillingsannonser m.m.

• HAV kan bistå med turnus, vaktplan, ferievikarer, 
intervjuer, referansesjekk, ansettelser, sykefravær 
osv.

• Primærkontakt i HAV
• Vakttelefon hele døgnet, 365 dager i året.
• HAV er medlem av organisasjonen VIRKE.
• Fordelsavtaler for assistenter; leilighet på Beito-

stølen, treningsavtale med Elixia, Riis bilglass m.m. 
• Aktivitetsdager for alle

Assistenter hos HAV skal trives i sitt arbeid. HAV 
har det formelle arbeidsgiveransvaret for dine assis-
tenter og sørger for alle formalia. HAV etablerer et godt 
samarbeid, kursing, selvstendighet, sosiale aktiviteter, 
fordelsavtaler og gode betingelser. Dette er faktorer som 
igjen fører til en trygg og forutsigbar hverdag for deg som 
arbeidsleder.  

ASSISTENTENE

Tjenestemottakere hos oss skal ha en god og 
meningsfull dag. Vårt arbeid er basert på vår visjon 
om å skape tilrettelagte gode tjenester og personlig 
frihet for hver enkelt tjenestemottaker. 

TJENESTEMOTTAKERE

HAV BPA BLE ETABLERT I JANUAR 2004, 
MED DETTE VAR VI DET FØRSTE FIRMAET PÅ 
MARKEDET TIL Å LEVERE BPA-TJENESTER. VI 

HAR LEVERT BPA-TJENESTER SIDEN OPPSTART 
OG SAMARBEIDER I DAG MED MANGE 

KOMMUNER I NORGE. 

SKULLE HAV A/S VÆRE AKTUELT FOR DEG KAN VI AVTALE ET 
UFORPLIKTENDE INFORMASJONSMØTE  HVOR VI KOMMER HJEM 

TIL DEG, DETTE ER SELVFØLGELIG KOSTNADSFRITT!

Dette er for deg som ønsker å være mere i 
aktivitet. Alt fra sit-ski, ski pigging, basket, 
sykling etc. Vi gir veiledning ift. aktivitet og 
opplæring.

HAV AKTIV

Ordningen med funksjonsassistent er et 
brukerstyrt virkemiddel for arbeidstakere 
med funksjonsnedsettelse. Nødvendig 
assistanse skal sørge for at du kan få eller 
beholde ordinært arbeid.

HAV FUNKSJONSASSISTANSE


