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Vegard Sveen Consults BPA-tjenester 

 

VS-Consult tilbyr heldøgns bo- og omsorgstilbud med tilpassede arbeidsrettede tiltak, samt 

vikarutleie, til helse- og sosialsektoren i Oslo-regionen etter Helse- og omsorgstjenesteloven. 

 
Nå gleder vi oss over å kunne levere BPA-tjenester i Rælingen og Nittedal! 

 
Vår grunnholdning er at det er du som er ekspert på ditt liv, og som skal veilede oss i et samarbeid 

om å gjøre dine dager best mulig, for deg 

 
Vi er gode på: 

 
● Å ivareta dine grunnleggende behov omsorgsfullt, gjennom å respektere din 

selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel 
● Å gi rom for positiv utvikling gjennom brukermedvirkning og mestringsopplevelser, gode 

relasjoner, etiske holdninger og grundig faglighet  
● Å stå faglig og menneskelig trygt og betryggende i krevende situasjoner over tid 

 
 

Vi gleder oss til å øke dine muligheter for et meningsfullt og selvstendig liv hjemme hos deg selv, og 

ivareta dine muligheter for å styre eget liv, og delta i samfunnsliv og fritidssysler, kulturtilbud, jobb 

eller studier. 

 

Vi ser frem til å skreddersy din BPA-ordning slik du vil ha den i nær dialog med kommunen. Innenfor 

rammen av vedtaket du har, skal vi tilpasse ordningen dine behov og ønsker, og benytte kommunens 

ressurser på beste måte. Vi skal være en stødig og kompetent samarbeidspartner for kommunen, en 

involvert veileder for deg i ditt arbeid, og en god arbeidsgiver for assistentene. 

 

Vi har et praksisnært og anvendelig kvalitetssikringssystem i Kvalitetslosen, en erfaren faglig 

veileder, og vår kontaktperson for BPA-ordningen er sykepleier. Vi er «hands on» i samarbeid med 

arbeidsledere, assistenter og kommunen, og har gode systemer for å rekruttere og lære opp 

kvalifiserte og involverte assistenter. 

 
Vi gleder oss til å lære deg å kjenne, slik at vi under din ledelse sammen kan finne ut av den beste 

måten å bistå deg i hverdagen på! 

 
Les mer om oss på: www.vs-consult.no 

 


