
 

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) i Abcent. 

BPA gir deg mulighet til et selvstendig liv hjemme, økt mulighet å være i jobb eller studier, delta i samfunnsliv og 

kulturtilbud. BPA kan bety mye for den det gjelder.  

Abcent’s medarbeidere har erfaring siden 2008 med BPA-ordninger i nær dialog med brukerne og kommunene. Vi er 

opptatt av hvordan brukerne kan få tilpasset sine behov innenfor rammen av vedtaket på en god måte.  

Som samarbeidspartner er vårt mål å være stabil for kommunene, arbeidslederne og arbeidsgiver for assistentene. Vi 

er profesjonelle, fleksible og løsningsorienterte. Vi gir opplæring, veiledning til arbeidsledere, assistenter og pårørende. 

Vi har også lang erfaring i rekruttering og opplæring av medarbeidere.  

Oppdraget 

Hvis ønskelig utarbeider vi deretter sammen med deg et forslag til hvordan din BPA-ordning kan utformes, basert på 

det du har fortalt er viktig for deg. Vi bør blant annet drøfte: Hvor mange assistenter ønsker du? Når vil du at de skal 

jobbe? Hva vil du at de skal gjøre? Er det spesielle kvalifikasjoner du ser etter? Osv. osv.  

Du bestemmer 

Til slutt er det selvsagt du som bestemmer. Vi kan hjelpe deg med å finne de rette assistentene, og hjelpe deg raskt i 

gang. Vi er opptatt av at du skal få det slik du ønsker.  

BPA-ordningen i praksis 

Vi kan bistå deg med alt som gjelder din assistanseordning:  

o Annonsering, jobbintervju, utvelgelse. timeplan (turnus) og vikarordning. 

o Opplæring av assistenter. 

o Kurs og opplæring slik du skal bli trygg i rollen som assistentenes daglige leder. 

o Rådgivning og veiledning rundt alt som gjelder din BPA-ordning. 

o Lønnsutbetalinger, feriepenger, sykelønn, forsikringer, pensjon og annen administrasjon rundt assistentene. 

Abcent as ble etablert i 2010 og har sitt hovedkontor på Klosterøya i Skien, og lokaler med verksted og 

opplevelsessenter ved Farsjø i Kragerø, og er et selskap i Telemark Group as. 

For videre info se vår hjemmeside abcent.no eller ta kontakt:  

Åge Frisak 971 69 205, age@abcent.no 

Adresse: Klostergata 30,  

3732 Skien   
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