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Forebygging og alternativ til tvang og makt 
under BPA-kontrakten



JAG Assistanse AS

 BPA-ordninger i JAG Assistanse 
 innbyggere med kognitiv funksjonsnedsettelse
 innbyggere som dermed har behov for at andre leder assistansen på vegne av seg 

selv

Dette er innbyggere med
 økt forekomst av utfordrende atferd
 økt forekomst av tvang og makt i tjenestetilbudet/assistansen

 JAG Assistanse ser det som viktig å 
 kvalitetssikre BPA-ordninger der det utøves tvang og makt i assistansen
 sikre nødvendig kunnskap/kompetanse hos leverandør
 utarbeide kvalitetssystem som sikrer

o innbyggerens rettssikkerhet
o et godt arbeidsmiljø for assistentene 

 avklare og tydeliggjøre ansvar  knyttet til forsvarlighetskravet mellom leverandør, 
kommune og arbeidsleder



BPA som forebyggede tiltak
«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 tvang og makt.» (Rundskriv NR: 1-9/2015, kap. 4.7)

 Erfaringer fra BPA-ordninger i JAG Assistanse bekrefter dette

 Det legges visse føringer/krav til slike BPA-ordninger:
 Forsvarlighetskravet (Kap.3.1)
 Dokumentasjon og rapportering (Helse- og omsorgsloven kap.8)
 Kompetanse (Helse- og omsorgsloven kap.9)
 Opplæring
 Bemanning

 Kommunen har et overordnede ansvar for kvaliteten i tjenestetilbudet/assistansen
 Viktig å avklare hvordan kommunens ansvar skal ivaretas 

https://www.regjeringen.no/contentassets/bd58818a87cc4a109a6d29b4d0dc615a/rundskriv_i-9-2015_bpa.pdf


En innbyggers historie
 En sårbar ung innbygger i Haugesund kommune

 med betydelig kognitiv funksjonsnedsettelse
 med omfattende behov for tjenester og individuell tilrettelegging 
 som opplevde betydelig bruk av tvang og makt i det kommunale tjenestetilbudet
 som måtte forholde seg til et stort antall tjenesteytere
 som etter hvert ble svært fysisk og psykisk syk
 som stadig ble mer ressurskrevende

 En mor som ønsker aktivt å bidra til
 at datteren skal ha et godt og meningsfullt liv
 at datteren skal oppleve verden som «god» 
 at datterens rett til respekt, likeverd og selvbestemmelse blir ivaretatt

 at dette skal være en attraktiv og god arbeidsplass for
de som arbeidet for henne

 at kommunens skal være stolt over kvalitet og
innhold i tjenestetilbudet – kommunens omdømme



 En svært ressurskrevende innbygger med et omfattende tjenestebehov
 Store organisatoriske og faglige utfordringer

 mange små deltidsstillinger
 stort antall tjenesteytere involvert i tjenestetilbudet
 høy turnover
 40 -60 % sykefravær hos de som arbeidet i dette tjenestetilbudet
 omfattende bruk av vikarer

 Mangelfull ledelse – mange uformelle ledere
 Mangelfull faglig kvalitet i tjenestetilbudet
 Omfattende bruk av tvang og makt
 Et krevende samarbeid mellom de ulike aktørene

Kommunens situasjon
Status år 2010

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfxKuvzevRAhXGJ5oKHfmTCh4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ps4.dk%2Fprojektledelse-i-en-menneskeligt-perspektiv%2F&bvm=bv.145822982,d.bGs&psig=AFQjCNGAi38F0gHJsYG01oWWh3NZr8vMxw&ust=1485925293354992


 En erkjennelse av at vi ikke lykkes
 anbefaling om å organisere tjenestetilbudet som en BPA

 Tillit til at jeg som mor kunne tilrettelegge et bedre tilbud innen 
rammen av BPA-ordningen

 Føringer fra Fylkesmannen
 Vedtak om å organisere tjenestetilbudet som en BPA-ordning

 Begrunnelse i vedtaket
 Kompetansekrav
 Gode rammer

Grunnlaget for endringen
År 2010



De viktige spørsmålene
År 2010

 Hvilke behov har datteren min for å kunne leve et godt og 
meningsfullt liv?
 en annen modell og en annen tilnærming

 Hvordan kan assistansen organiseres for å sikre
 økt forutsigbarhet, kvalitet og kontinuitet i hverdagen
 Et godt og meningsfullt liv
 forebygge bruk av tvang og makt
 trivsel og et godt arbeidsmiljø
 reduksjon i sykefravær



«Et godt og meningsfullt liv»
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Tiltak for å forebygge 
tvang og makt

 Opplæring
 Kjennskap til helse- og omsorgsloven kap.9
 Kjennskap til pasient- og brukerrettighetsloven kap.4a
 Fokus på kultur, forebygging og alternativ tilnærming
 Rettssikkerhet og krav til dokumentasjon

 Oppfølging og veiledning
 Rutine ved bruk av tvang og makt
 Dokumentasjon



Erfaringer og resultater
Kommune

 Kommunalt vedtak om BPA med gode rammer for assistansen
 En kommune som følger opp sitt overordnende ansvar

 jevnlige møter mellom arbeidsleder og kommunen 
 årlig evaluering før nytt vedtak fattes

 En kommune som gleder seg over resultatene dette har gitt
 En kommune som ønsker å lære av de erfaringer vi gjør

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv9oG10v3RAhWsFZoKHUHyDVkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fen%2Fpuzzle-cooperation-partnership-1019881%2F&bvm=bv.146094739,d.bGs&psig=AFQjCNHYB75ILWSxDDBdcnVBnmG_YkAp_g&ust=1486544947325075


Erfaringer og resultater
BPA-ordningen

 Alle assistentene (som arbeider dagtid) arbeider i hele stillinger
 Antall personer redusert med 50 % i forhold til det kommunale 

tjenestetilbudet
 Turnover - liten, men positiv turnover
 Kurs og opplæring – obligatorisk deltagelse
 Tid i arbeidsplanen til opplæring
 Fokus på HMS - et trygt og godt arbeidsmiljø
 Sykefravær på 2 %!
 Reduserte kostnader (kr. 354 060 pr/år)



Erfaringer og resultater
Bruker

 Bedret livskvalitet
 trygge og forutsigbare dager
 en betydelig bedret fysisk og psykisk helse
 økt tilknytning og positiv relasjon til de som arbeider for 

henne
 bedre kommunikasjonsferdigheter
 betydelig reduksjon av tvang og makt

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4_6nux_3RAhWiAJoKHWAhC6IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sel.kommune.no%2Fbrukerundersoekelser-for-sel-kommune-2016.5929862-343172.html&bvm=bv.146094739,d.bGs&psig=AFQjCNE2tY8Tu7Rm--_g_3f5jIOHz_DU1g&ust=1486542311695822


Erfaringer og resultater
Tvang og makt

Tjenestetilbud Periode Antall skadeavvergende tiltak i 
nødsituasjoner per år

Kommunalt tjenestetilbud Per år Ca. 180

(i flg. kommunen stor grad av 
underrapportering)

Tjenesten organisert som  

BPA-ordning

2010 19

2011 4

2012                           2

2013 0

2014 1

2015 0

2016 2

2017 0



Oppsummering 
 Erfaringer viser at BPA er et viktig tiltak for å forebygge 

bruk av tvang og makt
 Viktig at leverandørene har god kunnskap om det juridiske 

grunnlaget for tvang og makt
 Viktig at ansvar avklares/tydeliggjøres mellom leverandør, 

kommune og arbeidsleder
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