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Smidig BPA for barn 
og voksne



Vår oppgave er å gi deg 
som har behov for BPA, reell 
frihet over ditt eget liv



Er du en av de 10 000 menneskene 
i Norge som har rett til BPA, uten 
å benytte deg av din lovfestede 
rettighet*? Det kan vi i Stendi 
Assistanse hjelpe deg å gjøre noe med.

BPA-ordningen gir mennesker med 
funksjonsnedsettelser frihet til å leve selv-
stendige liv, uavhengig av diagnose. Hva et 
selvstendig liv betyr for den enkelte, er helt 
individuelt – dette har vi stor respekt for.

I Stendi Assistanse strekker vi oss derfor 
langt for å spesialtilpasse ordningene, 
hver eneste gang. Noen ønsker frihet til å 
delta aktivt i samfunnet, som student eller 
arbeidstaker. Andre ønsker frihet til å reise 
når de vil, delta på aktiviteter med venner 
eller bare å styre sin egen tid og hverdag. 
Hos oss, er det kundene som bestemmer.

Vi har over 10 års erfaring med å tilrette-
legge for gode BPA-løsninger for våre 
kunder, i tett dialog med kommunene. 
Hva er ditt behov?

Du styrer selv fordelingen av dine BPA-timer. 
Lyst å bruke flere enn vanlig, for å reise på ferie? Null 
problem, så lenge du bruker færre i en annen periode. 

BPA betyr økt livskvalitet for både deg og familien.

Visste du at...

Stendi Assistanse har åpen 
veiledningstelefon 24 timer i 

døgnet, 365 dager i året?

* Kilde: Helsedirektoratets følgeevaluering av 
rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse
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• Åpen veiledningstelefon 24 timer i  
 døgnet, 365 dager i året
• Vi har over 10 års erfaring med å  
 skreddersy smidige BPA-ordninger, i
 tett dialog med kunde og kommune
• Vårt rådgiver-team består av både  
 funksjonsfriske og mennesker med  
 funksjonsnedsettelser.
• Du kan raskt få svar på om du har  
 rett til BPA
• Vi kan hjelpe deg med søknaden, 
 på et av våre kontorer, eller hjemme  
 hos deg
• Hvis du vil, kan vi bidra til utforming  
 av stillingsannonser for å rekruttere  
 assistenter som passer deg
• Vi kan bistå ved intervju og 
 ansettelse av assistenter
• Du får grundig opplæring i det   
 å være arbeidsleder og oppsett av  
 arbeidsplaner
• Vi tilbyr funksjonelle arbeidsleder-
 verktøy og arbeidsledermanual, for  
 god organisering av din BPA-ordning 
• Du får en fast rådgiver å forholde
  deg til og månedlig oversikt over  
 timeforbruk 
• Assistentene dine får kurs og
 opplæring, tari� avtale og   
 assistentmanual
• Ordningene våre gir assistentene  
 � eksibel arbeidstid
• Stendi har arbeidsgiveransvaret for  
 assistentene
• Vi tilbyr utgiftsrefusjon, for å dekke  
 assistentenes ekstrautgifter
• I kommuner som tillater det, tilbyr vi  
 driftskonto 

Fordeler ved å velge 
Stendi Assistanse



Ønsker du å delta i arbeidslivet, på lik linje 
med andre? Med funksjonsassistanse kan 
du få praktisk bistand på jobb, slik at du 
blir i stand til å ivareta dine oppgaver som 
arbeidstaker. Funksjonsassistanse innvilges 
av NAV.

Ditt behov bestemmer
En funksjonsassistent kan bistå deg på 
ulike måter i løpet av arbeidsdagen, under 
din arbeidsledelse. Noen trenger bistand 
til å lese eller skrive, andre har bruk for 
transport til/fra møter eller arbeidssted. 
Trenger du bistand ved måltider, eller har 
behov for ledsager på jobbreiser, vil en 
funksjonsassistent kunne bistå. 

Stendi Assistanse har god erfaring med  
å integrere funksjonsassistanse inn i 
eksisterende BPA-ordninger. Vi er svært 
engasjerte i feltet inkluderende arbeidsliv, 
og jobber målrettet for å få flere  
funksjonshemmede i jobb.

Funksjonsassistanse gir mennesker 
med funksjonsnedsettelser mulighet 
til å være i vanlig jobb

Du er en viktig ressurs 
Det som skal til er ofte bare god nok 
tilrettelegging, og stadig flere arbeids-
givere er sitt samfunnsansvar bevisst. 
Vi tar ansvaret for rapportering til NAV, 
slik at våre kunder kan fokusere på å være 
gode arbeidsledere – og arbeidstakere.

Kanskje kan du også være en bidragsyter i 
samfunnet?

Visste du at...

Arbeidsgivere ifølge arbeids-
miljøloven skal tilrettelegge 
arbeidsplassen, slik at også 

funksjonshemmede kan begynne 
i ledige stillinger?

Torstein Lerhol på jobb som 
avdelingsleder i Stendi Assistanse.
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BPA for barn gir frihet til familien

Funksjonshemmede barn har rett til å 
være barn, på lik linje med funksjonsfriske. 
De skal få lov til å vokse opp i eget hjem, 
være sammen med venner, og leve et så 
normalt liv de kan. 

Med en god BPA-ordning tilpasset ditt 
barns behov, får barnet større frihet til å 
leve et variert og meningsfullt liv. Trygge 
assistenter som du selv har valgt, kan 
aktivisere barnet og bistå familien. 

Vi vet at det er krevende
Til deg som er forelder til et funksjons-
hemmet barn: Vi vet at du er en hverdags-
helt av et eget kaliber! Det kan være 
en fulltidsjobb bare å ivareta barnets 
primærbehov. I tillegg kommer nærheten 
og kjærligheten man som foreldre alltid 
ønsker å gi barnet sitt. På toppen av det 
hele kommer eventuell jobb og daglige 
gjøremål knyttet til hus og hjem. 

Deltakelse og verdifull 
mestring er viktig for 
alle barn.

Har barnet ditt et langvarig behov for assistanse? En god 
BPA-løsning kan utgjøre den store forskjellen. Ikke bare for 
barnet, men også for resten av familien.



Visste du at...

Foreldre til hjemmeboende 
barn med funksjonsnedsettelser 

også har en lovfestet rett til 
avlastning, organisert som BPA?

Aller vanskeligst er det kanskje når man 
også har funksjonsfriske barn i familien, 
som man alltid ender opp med dårlig 
samvittighet for. Vi vet at det å ha et 
funksjonshemmet eller sykt barn i  
familien, preger alle sammen.

Foreldre til funksjonshemmede barn 
har rett til et liv utenom de krevende 
omsorgsoppgavene man er stilt overfor. 
Nettopp derfor brenner vi for skredder-
sydde BPA-ordninger for barn. Fordi vi  
vet at det å fristille foreldrene fra noen  
av forpliktelsene de til enhver tid har  
hengende over seg, er så enormt  
avgjørende for alle i familien. 

«Vi har fått et nytt liv»

«Vi har fått et nytt liv», er en formulering 
som går igjen hos mange av familiene 
som har BPA for barn i Stendi Assistanse. 
Plutselig er det mulig å gjenoppta  
aktiviteter som har vært satt på hold. 
Plutselig er det rom for å puste. Plutselig  
er det frihet til å være en familie igjen. 

BPA tilpasset ditt barn
Stendi Assistanse ønsker å være en trygg 
veileder for familien. Vi tilbyr opplæring 
av den utvalgte arbeidslederen, altså den 
som leder assistansen. Vi gir også tilbud 
om hjelp til å rekruttere egnede assistenter, 
og til å lære dem opp. Stendi er ansvarlig 
arbeidsgiver, men familien velger altid 
hvem som ansettes. Dere vet best hvem 
som vil passe inn i familien, og møte  
barnets behov på en god måte.

Det finnes ingen fasit på hva som er en 
god BPA-ordning, hos oss er den alltid 
individuelt tilpasset. Vi har lang erfaring 
med å skape smidige og fleksible ordninger, 
og strekker oss langt for å finne den beste 
løsningen for nettopp din familie. 

– Familier som har BPA
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Alltid tilgjengelig
Hos oss i Stendi Assistanse kan du alltid få svar på 
spørsmål knyttet til BPA. Vi har en egen veiledningstelefon 
som er åpen døgnet rundt, hver dag, hele året. 

Hvis du lurer på om du har rett til BPA, eller hvordan du 
kan velge leverandør, kan du spørre oss. Trenger du hjelp 
til søknaden, kan du besøke et av våre kontorer, eller vi 
kan komme hjem til deg når det passer deg. Du velger.

Våre rådgivere er både funksjonsfriske og funksjons-
hemmede mennesker, som vet hva som skal til for å sette 
sammen en god BPA-ordning. Har du fått innvilget en 
ordning i Stendi Assistanse, får du en fast rådgiver å 
forholde deg til – som følger deg fra A til Å.

Vi har lang erfaring med å rekruttere og lære opp egnede 
og motiverte assistenter, og deler gjerne av vår kunnskap. 
Vi tilbyr også opplæring i det å være arbeidsleder, og har 
vår egen manual som sikrer en god organisering.  

Stendi Assistanse ønsker å være best på tilgjengelighet, 
individuell tilpasning og smidige løsninger. Vi skreddersyr 
den BPA-ordningen som vil være best for nettopp deg. 

Har du spørsmål, eller lyst til å ta en 
BPA-prat med oss? Ring oss gjerne. 

Det er helt uforpliktende.

974 80 800

assistanse@stendi.no

stendi.no/bpa




