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Helse- og omsorgsdepartementet                                Stavanger 30. oktober 2007 
Postboks 8011 Dep   
0030 Oslo            
  
         
 
 
 
 
Vedr.: Uttalelse i forbindelse med ”Høring – forslag til sterkere rettighetsfesting av 
ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)  
 
Vi viser til ovennevnte og ber om at det i sakens anledning også tas med en uttalelse fra Dialogue AS  
 
Dialogue AS (reg. i Brønnøysund 2005 Dialogue Drude Berentsen AS) arbeider i all hovedsak med 
tiltak som kan bidra til gode rehabiliteringsprosesser og individuelle løsninger for personer med 
signifikante hjelpebehov. Vårt arbeid retter seg imidlertid også mot offentlig sektor, og målet for 
Dialogue AS er å være en veiledende og en god samarbeidspartner. Vi bistår i der det er behov for å 
se eller ”få” et brukerperspektiv i tjenestesektorielt arbeid. Gjennom kurs, konferanser, veiledning og 
undervisning har vi i en årrekke praktisert erfaringskompetanse. Vi anstrenger oss for å forene ulike 
perspektiv og for å oppnå bedre resultat raskere. Nedenforstående punkter bes derfor tatt i 
betraktning under det videre arbeid med en sterkere rettighetsfestning: 
  

 Dialogue AS som har nær tilknytning til FFO støtter opp under alle FFOs kommentarer til 
høringsnotatet. 

 
 Vi mener spesielt at brukeren må få rett til å velge helt fritt, noe som bare kan skje ved å        

åpne for ”private aktører”.  Brukerperspektiv og intensjoner bør fremkomme tydelig hos private 
aktører når brukerne presenteres for de muligheter som nå kan bli oppnåelige BPAløsninger. 

 
 Dialogue AS har erfaring for å hevde og advare mot et innslagspunkt ved utmålt 

tjenestebehov på 20 timer, og at dette vil ekskludere personer med spesielle hjelpebehov,         
og dermed forhindre reelt brukervalg for en gruppe mennesker.    

 
 Vi mener opplæringsmidler bør følge vedtak om BPA. Dette er nødvendig pga de ulike 

BPAordningers spesielle ”krav” til personalgruppen. Individuell opplæring vil stabilisere og 
reelt forbedre hovedpersonenes muligheter til et fritt liv.   

 
BPA har vist seg å være en svært vellykket løsning for veldig mange. Dialogue AS støtter de gode 
intensjoner videre!  
  
 
 
Med vennlig hilsen 
DIALOGUE AS 
 
 
 
Drude Berentsen, sign 
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daglig leder 
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