
Saksbehandlerkurs i brukerstyrt personlig assistent (BPA) 

Tid: 9. og 10. desember – kl. 09.00 – 15.30 

Sted: Kulturfabrikken, Blåboksen 

 

RKK Vesterålen tilbyr nå et nyutviklet to-dagers saksbehandlingskurs om BPA  med forelesere fra 

BPA-skolen og Omsorgsjuss AS. 

Kurset tar for seg både særreglene om BPA for de brukerne som oppfyller vilkårene i pasient- og 

brukerrettighetsloven § 2-1 d, og retten til BPA som følger av de vanlige reglene i pasient- og 

brukerrettighetsloven § 2-1 a annet ledd, og som fortsatt gjelder ved siden av særreglene. 

Reglene om BPA byr på mange utfordringer for saksbehandlerne i kommunene, sammenlignet med 

de alminnelige reglene om helse- og omsorgstjenester. Hovedårsakene til dette er både at selve 

jussen er mer innviklet enn ellers og at de organisatoriske sidene ved BPA er mer komplekse enn for 

andre tjenester. I tillegg kommer forhold knyttet til historie, ideologi og menneskerettigheter, som i 

praksis er viktigere på dette området enn ellers i helse- og omsorgstjenestene. På kurset gjennomgås 

derfor både de juridiske og organisatoriske sidene ved ordningen, samtidig som det forsøkes å gi en 

dypere forståelse for brukergruppas behov og ønsker. 

Program: 
9. desember 

• Bakgrunn for og formål med BPA-ordningen. Hva er BPA? Hvem er brukerne? 

• Regelverket og saksbehandling – generelt om personlig assistanse og spesielt om brukerstyrt 

personlig assistanse, vanskelige sider ved BPA 

10. desember 

• Regelverk og saksbehandling fortsetter. 

• Spørsmål knyttet til anskaffelsesrett, kontraktsrett og arbeidsrett. Praktiske forhold knyttet 

til organisering og drift av BPA-ordningen. 

Metode 

Det veksles mellom forelesning og case som drøftes i grupper og i plenum. Deltakerne har mulighet 

til å komme med egne problemstillinger. 

 

Dette kurset har en normalpris på 6800,- kroner. RKK Vesterålen tilbyr kurset for 1000,- kroner 

Påmelding her  

https://rkkv.no/kursportal/?CourseRkkv=291
https://rkkv.no/kursportal/?CourseRkkv=291


Om foreleserne 

Marianne Skattum 

Marianne har vært daglig leder i Omsorgsjuss AS siden 

oppstarten i 2014. Hun er jurist og har i mer enn 20 år 

arbeidet med helse- og omsorgsrett og forvaltningsrett som 

sitt spesialområde. Hun har holdt kurs om saksbehandling av 

helse- og omsorgstjenester i en årrekke, og er sensor i 

faget Saksbehandling og tjenesteyting i helse- og 

omsorgstjenesten ved Høgskulen i Volda. 

Hun har i flere år arbeidet som rådgiver i Sosial- og 

helsedepartementet/Helse- og omsorgsdepartementet, der 

hun bl.a. hadde ansvaret for rundskriv om omsorgslønn og 

brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og regelverk om tvang 

overfor personer med psykisk utviklingshemming og personer 

med demens. 

 

 

 

 

Hege Weimand Larsen 

Hege er rektor på BPA-skolen, og har som mål å gjøre BPA til 

et bedre verktøy for alle parter i ordningen. Hun har jobbet i 

8 år som personlig assistent, har skrevet en bachelorgrad om 

ledelse i psykologi i 2006 og en mastergrad om BPA-

ordningens opplæring i 2011. I tillegg til å holde kurs, holder 

hun også på med å utvikle et e-læringsverktøy for assistenter 

i Fagforbundet. 

 

http://www.omsorgsjuss.no/
http://www.omsorgsjuss.no/
http://www.bpa-skolen.no/
http://www.bpa-skolen.no/

