
Kontakt oss på telefon 950 43 000 
så forteller vi deg mer om hvordan vi kan hjelpe deg med BPA. 
Human Care Assistanse AS, Strandveien 35, 1366 Lysaker
bpa@human-care.no, www.human-care.no.
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Vi kan BPA!
Human Care er en del av Nordens største fagmiljø 
innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
gjennom Humana AB med 1 900 kunder og 
12 000 personlige assistenter. Human Care tilbyr 
brukerstyrt personlig assistanse i hele landet.

Med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i 
Human Care bestemmer du selvsagt over ditt eget 
liv. Du velger hvem som skal jobbe hos deg og hva 
de skal gjøre – når, hvor og hvordan. 
BPA hos oss betyr at du som er funksjonshemmet 
har dine egne håndplukkede personlige assisten-
ter, som bistår deg med det du ønsker. Slik får 
du gjort det du vil og levd livet slik som du selv 
ønsker. 

Med BPA hos oss er det du som avgjør hvem som 
skal assistere deg, fordi det er du som vet best 
hvordan du vil ha det. I Human Care skal du 
oppleve at BPA er enkelt og nettopp slik du vil ha 
det, enten du selv leder din assistanse eller om du 
benytter noen andre til å lede for deg.

•  Du kan få hjelp til å søke om BPA.
•  Vi tilbyr deg råd og veiledning når du lurer
  på noe.
•  Beredskapstelefon hele døgnet, 365 dager i
 året.
•  Full styring og oversikt over din BPA-ord-
 ning – full fleksibilitet i timebruken.
•  Opplæring i å være arbeidsleder og kurs etter  
 behov til assistentene dine.
•  Bistand til å rekruttere assistenter (annonse-
 ring, intervju, referansesjekk osv.)
•  Oversikt og kontroll over timebruken.
•  Bistand til å lage turnusplan.
•  Utgiftsdekning til assistentene dine.
•  Elektroniske verktøy for timeplanlegging og  
 rapportering.

Vi er løsningsorienterte, tilgjengelige og fleksible.
Kontakt oss på telefon 950 43 000 så forteller vi 
deg mer om hvordan vi kan bistå deg med BPA. 


