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Litt om JAG Assistanse

 Ideell leverandør – heleid av det svenske 
brukerkooperativet JAG (etablert 1994)

 JAG i Norge etablert 2010
 Verdigrunnlag:
- Menneskerettigheter, likeverd, likestilling
 Hovedmålgruppe: personer med sammensatte 

funksjonsnedsettelser hvorav en kan være av 
kognitiv art



Revidert standard for BPA 8435:2017

 Punkt 6 – Forholdet til individuelle kontrakter

 Punkt 6.2 Tillegg til den individuelle kontrakten:
«Organisering av tjenestetilbud som BPA kan være 
forebyggende tiltak etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 9-4, og som alternativ til 
tvang etter samme lov § 9-5, jf. Rundskriv 1-
9/2015»



Forts. punkt 6.2

«Hvis oppdragsgiver foretar bestilling hvor det er 
forutsatt at tjenester etter nevnte bestemmelser i 
helse- og omsorgstjenestelover inngår, plikter 
oppdragsgiver samtidig å inngå tilleggsavtale til 
individuell kontrakt om brukerstyrt personlig 
assistanse i henhold til Blankett 8435 B. 
Oppdragsgiver kan ha fastsatt deler av vilkårene på 
forhånd.
Bestillingen kan ikke iverksettes før partene,  
(oppdragsgiver, leverandør og arbeidsleder) har 
signert tillegg til Blankett 8435 B.»



Bakgrunn for eget lovverk om bruk av 
tvang og makt

 Ivareta rettssikkerhet for personer med 
utviklingshemming

• HVPU – ansvarsreformen, uverdige forhold
• Søkelys på alvorlige enkeltsaker
• Rettsregulert første gang i 1999 

(sosialtjenesteloven kap. 6A, deretter 4A)



Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester m.m. (kapittel 9)

 Kapittel 9 – rettsikkerhet ved bruk av tvang og 
makt overfor enkelte personer med 
utviklingshemning (hotl 2012)

 Med tvang og makt menes tiltak som personen 
motsetter seg, eller som er så inngripende at de 
uansett må regnes som bruk av makt og tvang



Formål med loven

 Formålet med loven er å hindre at personer med 
psykisk utviklingshemning utsetter seg selv eller 
andre for vesentlig skade, og forebygge og 
begrense bruk av tvang og makt.

 Tjenestetilbudet skal tilrettelegges med respekt 
for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og 
så langt som mulig i overensstemmelse med 
brukerens eller pasientens selvbestemmelsesrett.

 Ingen skal behandles på en nedverdigende eller 
krenkende måte.
(Helse-og omsorgstjenesteloven kap.9, §9-1)



Krav til forebygging

 Loven legger føringer for at tjenestetilbudet skal 
tilrettelegges med respekt for den enkeltes 
fysiske og psykiske integritet, og så langt som 
mulig i overensstemmelse med brukerens eller 
pasientens selvbestemmelsesrett. 

§9-4 Krav til forebygging 
Kommunen plikter å sørge for at forholdene legges til rette for 
minst mulig bruk av tvang og makt. I tillegg til å tilrettelegge 
tjenestetilbudet i overensstemmelse med reglene i §9-1 andre 
ledd, jf. også §9-5 første ledd, plikter kommunen å gi 
nødvendig opplæring etter § 8-1, herunder faglig veiledning 
og oppfølging i gjennomføring av tiltak etter kapitlet her.



BPA som forebyggende tiltak

4.7 
Om brukere med vedtak om tvang eller makt
Pasient- og brukerrettighetsloven er ikke avgrenset 
mot personer med vedtak om tvang eller makt etter 
helse- og omsorgsloven kapittel 9. Også personer 
med vedtak etter kapittel 9 vil dermed kunne ha 
rett til å få organisert tjenestene som BPA.

Rundskriv 1-9/2015 Rettighetsfesting av 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA)



BPA som forebyggende tiltak forts.

«I mange tilfeller vil BPA – med sitt store innslag av 
brukerstyring og med muligheter for en liten og 
stabil personalgruppe – kunne bidra til å redusere 
forekomsten av utfordrende atferd, og dermed også 
behovet for bruk av tvang og makt»

Rundskriv 1-9/2015 Rettighetsfesting av 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA)



Respekt for retten til selvbestemmelse

 Tvang og makt er ikke bare aktuelt når det 
gjelder å hindre eller begrense skade, men 
handler om hvordan vi møter tjenestemottakeren 
i daglig samhandling

 Respekten for selvbestemmelse er svært viktig 
og må stå i fokus i alt arbeid for mennesker med 
utviklingshemming



Tiltak for å forebygge tvang og makt

- Verdier og holdninger
- Ansvar og oppgavefordeling
- Opplæring
- Oppfølging og veiledning
- HMS



Hvordan tilrettelegge i den enkelte 
BPA-ordning

• Redusere antall tjenesteytere
• Store stillinger
• Arbeidstidsordninger
• Sørge for god opplæring 
• Godt samarbeid mellom leverandør, kommune og 

arbeidsleder
• Sikre gode avtaler rundt rutiner og krav til 

dokumentasjon



Hvordan sikre assistentene god 
opplæring og oppfølging

• Sørge for at assistentene får nødvendig 
opplæring

• Stort fokus på forebyggende og tillitsskapende 
arbeid

• Gode rutiner etter ev. hendelser
• Etablere arenaer for læring og refleksjon



Erfaringer i JAG Assistanse

• I mange av våre ordninger er forebygging/bruk 
av tvang og makt et viktig tema

• Ofte årsak til at man velger å organisere 
tjenesten som BPA

• Har utviklet et kvalitetssystem og opplæring 
av ansatte i administrasjonen

• Bidrar med rådgivning/opplæringsverktøy



Resultater

- Betydelig reduksjon av problematikken i nesten 
samtlige ordninger             
- Liten turnover og sykefravær blant assistenter
- Assistansemottagere får en betydelig høyere 

livskvalitet
- Får sikret retten til selvbestemmelse og leve et 

godt og meningsfylt liv på egne premisser (BPA)
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