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Høring - Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven - Rett til brukerstyrt 

personlig assistanse BPA 

 

Det vises til brev datert 28. juni 2013 om ovennevnte sak. Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet (BLD) tilslutter seg forslaget til rettighetsfesting av 

brukerstyrt personlig assitanse (BPA). En rett til BPA vil være av stor betydning for den 

enkelte brukers mulighet til selvbestemmelse. Det er viktig at det i forarbeidene til 

lovbestemmelsen understrekes at dagens pliktbestemmelse i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-8 videreføres. Kommunene skal fortsatt vurdere om BPA kan 

være den mest hensiktsmessige organiseringen av tjenestene for de tjenestemottakere 

som ikke har en lovbestemt rett til BPA etter den nye bestemmelsen. I denne 

vurderingen skal kommunene legge stor vekt på hva brukeren mener, jf. pasient- og 

brukerrettighetsloven § 3-1.  

 

BLD vil også understreke at det ofte kan være naturlig å innlemme 

støttekontakttjenester i de oppgaver som den brukerstyrte assistenten skal utføre. Selv 

om støttekontakttjenesten ikke regnes med i de timer som skal gi grunnlag for å 

fastsette om det foreligger en rett til BPA må det være klart at dette ikke legger noen 

begrensninger på kommunenes mulighet til å legge disse oppgavene inn under BPA. 

Utviklingen av bruken av BPA bør følges tett. På sikt bør det iverksettes en 

undersøkelse om ordningen har ført til en bedre situasjon for de som mottar tjenesten. 

Helse- og omsorgsdepartementet bør også kartlegge hvilke konsekvenser økt bruk av 

BPA har for tjenesteytingen som helhet og situasjonen for tjenesteyterne. 

Undersøkelsen bør kartlegge kjønnsperspektiver, lønns- og arbeidsvilkår, 

deltidsproblematikk og kompetanse i tjenestene. 

 



Side 2 

 

 

Med hilsen 

 

 

Rolf Gabrielsen(e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Anders Uldal 

 førstekonsulent 
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