
 @assentbpa

Hos oss får du:
• Tett oppfølgning og egen kontaktperson
• Opplæring til deg som arbeidsleder og opplæring/kursing  av dine assistenter
• Hjelp til rekruttering av assistenter om ønskelig og hjelp til å lage turnusplan
• Enkel oversikt over brukte vedtaks-timer
• Vikarordning
• Digitale verktøy
• Utgiftsdekning til assistentene dine

BPA

For oss er det viktig at du i størst mulig grad kan leve et uavhengig og selvstendig liv.
Sammen spiller vi på lag slik at du som arbeidsleder har ansvar for din BPA-ordning,
med oss som din støttespiller. Vil tilbyr råd når du har spørsmål, løser problemer
sammen med deg og gir deg fleksibilitet og trygghet.
Din hverdag skal være en hverdag du har det godt i. 

Oppfølging og veiledning

Hvem er vi?
Assent har levert BPA tjenester siden 2014 og vi hjelper 
i dag mennesker i mer enn 90 kommuner i landet. Vi er en nær og
trygg BPA leverandør med fokus på personlig tilpassing og
oppfølging. Vi har erfaring med å tilby BPA til et bredt spekter av
mennesker, fra barn til eldre med ulike funksjonsnedsettelser.  
Våre nøkkelpersoner har lang erfaring med organisering av BPA
tjenester både i og utenfor hjemmet. 

Telefon: 55 38 50 00
E-post: bpa@assent.no
www.assent.no



BPA
Hvem er vi?
Assent skal levere gode BPA-tjenester med høy kvalitet i gjennomføringen, tydelig forankring i lovverk og
etterrettelig dokumentstyring. Ved tett og personlig oppfølging av arbeidsleder ser vi mennesket bak
vedtaket og lytter med hjertet. Vi møter arbeidsleder med respekt, ydmykhet og en løsningsorientert
innstilling. Vår nøkkelkompetanse av fagpersoner har lang erfaring innen levering av helsetjenester til
kommunetjenesten. Selskapet er medlem av NHO og har tariffavtale. Alle som vi kommer i kontakt med
skal oppfatte oss som en trygg og seriøs samarbeidspartner. 

Vår administrasjon er mangfoldig, har bred kompetanse og lang erfaring innen sine fagfelt. Driftsleder
har over 20 års erfaring fra arbeid med mennesker med utvidede behov og hun har høyskoleutdanning
i barne- og ungdomsarbeiderfag. Driftsleder har et sterkt personlig engasjement for BPA og hennes
sterke evne til relasjonsbygging og empati er tydelig i alt hun foretar seg. 
Daglig leder i Assent har lang erfaring med helsebemanning og har vært en viktig støttespiller i
organisasjonen i 12 år.  Hennes personlige egnethet vises i hennes evne til å være omstillingsdyktig,
fleksibel, løsningsorientert og samarbeidsvillig. Daglig leders ansvarsområde vil være å sikre at vår BPA-
tjeneste er i tråd med lover og forskrifter, kommunens politikk, retningslinjer og etisk standard. Hun er
godt kjent med denne tjenestens utfordringer og målsetting, og vil være en aktiv pådriver for utvikling av
arbeidsmetoder, prosedyrer og retningslinjer for å kontinuerlig forbedre våre leveranser. I tillegg har
hun kjennskap til samarbeid/oppfølgning fra fylkeslegen, Arbeidstilsynet og andre kontrollmyndigheter.
Daglig leder har også ansvar for samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere og jevnlig
implementering og oppfølging av KHMS-arbeid.

Administrasjonen – daglig drift

Vår faglige rådgiver har sykepleierutdannelse og er vår ressurs på kursing og opplæring innen
helsefaglige emner som førstehjelp osv. Flere av våre arbeidsledere har lang erfaring i rollen. Vi vet at
deres erfaringer gir oss verdifull innsikt i den operasjonelle leveransen og derfor har vi jevnlige
oppfølgingssamtaler der fokus er erfaringsoverføring fra arbeidsleder til driftsleder. 

Helsefaglig og rådgivende kompetanse

Våre støttefunksjoner i administrasjonen er innen økonomi, marked, samt IT og HR, og KHMS.
Avdelingen består av administrasjonsleder, KHMS og HR ansvarlig, regnskap og IT.
Alle støttefunksjoner tilbyr sin kompetanse til arbeidsledere og bistår dem i deres spørsmål og behov
som måtte oppstå. 

Administrative støttefunksjoner

I dag har Assent konsesjon på levering av BPA i 92 kommuner og pr. oktober 2022 har vi 38 aktive BPA-
prosjekter rundt om i landet. Selskapet er i vekst og i løpet av 2021 har vi dedikert flere ressurser til
oppfølging av våre arbeidsledere og assistenter. Vi er også i startfasen av en rebranding der vi vil
oppdatere og fornye både hjemmeside og visuell profil for å holde oss relevante og imøtekomme
teknologisk utvikling og bruk.

Kapasitet og utvikling


