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Om HAV 

HAV (Habilitet – Ansvar – Velvære) ble etablert i januar 2004 og har siden oppstart bare drevet med 

BPA, derfor har vi hatt en spennende og god utvikling. HAV har over tid bygget opp god kompetanse og 

rammeverk for virksomheten innen BPA tjenester. Ved å velge HAV knytter dere samarbeid til en 

tjenesteleverandør som setter fokus på kvalitet, sikkerhet, tilgjengelighet og skreddersydde tiltak. Vi vet 

verdien av gode relasjoner til tjenestemottaker, ansatte og oppdragsgiver, som totalt sett gir ett bedre 

tilbud til tjenestemottaker.  

Visjon og verdier 

HAV har bygget sine tjenester med utgangspunkt i verdier knyttet til Independent Living. Alle 

tjenestemottakere skal ha muligheten til å velge hvor, med hvem og hvordan man ønsker å leve. Dette 

betyr ikke uavhengighet fra andre mennesker, men friheten til å velge å ha kontroll over sitt eget liv og sin 

egen livsstil. 

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en ordning der dem med nedsatt funksjonsevne/foresatte selv 

styrer egen hverdag, og har et lederansvar for assistentene som skal bistå med praktiske ting i hverdagen. 

BPA er et frigjørings- og antidiskrimineringsverktøy som gir langt større fleksibilitet og selvstendighet, 

og muligheten til å leve et aktivt og likeverdig liv 

 

Tjenestemottakere skal ha rett til å ansette, lære opp og styre sine assistenter, med tilstrekkelig støtte om 

de ønsker det, og det bør være tjenestemottaker selv som velger ansettelsesmodell for og best mulig dekke 

egne behov. 

HAV sin visjon er ”Et hav av muligheter”. Alle bedriftens ressurser skal innrettes mot denne visjonen. Vi 

skal forstå og håndtere de utfordringer den enkelte tjenestemottaker representerer uansett adferd og 

uttrykksmåte. Vi skal ha klare holdninger for hva som er mulig og ikke mulig å gjennomføre. Vi skal 

også ha trygge og innsiktsfulle assistenter som mestrer den utfordringen det ligger i å være på jobb ”i en 

annen persons hjem”.  

 

Dette kan du forvente av HAV AS 

HAV har en klar strategi om å levere mer service til arbeidsleder/tjenestemottaker enn forventet, gjennom 

vårt engasjement gjøre vi alle våre arbeidsledere/tjenestemottakere til samarbeidspartnere. Du får i tillegg 

en primærkontakt som du har tilgjengelig 24 timer i døgnet 365 dager i året. HAV vil kunne innrette seg 

spesielt etter dine ønsker og behov for service av BPA tjenester. HAV er flinke til å se løsninger fremfor 

problemer etter mange års kunnskap som BPA leverandør av tjenester til kommuner og bydeler.  

 



 HAV AS som BPA Leverandør 

 

 

Dette kan du forvente med HAV som BPA leverandør: 

 

Presentasjon av HAV 

HAV kommer gjerne hjem til deg for en uforpliktende presentasjon av BPA tjenestene vi leverer til din 

kommune, du bestemmer tid og sted.  

 
Nettside: www.havas.no    TLF: 45 22 22 88       Besøksadresse: Storgata 38, 0182 OSLO 
 

• Personlig oppfølging, etter arbeidsleders ønske 

• Faste personlige assistenter, som arbeidsleder står fritt til å velge selv, delta på intervju, det er også 

mulig å ta med tidligere assistenter videre i HAV A/S 

• Bistand ved utfylling av søknad eller søknadsprosessen for BPA-tjenester generelt 

• Arbeidsleder- og assistentperm 

• Kurs og veiledning for arbeidsleder 

• Kurs og veiledning av assistenter  

• Oppsparing av timebank 

• Konkurransedyktige på lønn 

• HAV A/S kan ta ansvar som arbeidsleder der tjenestemottaker, pårørende eller hjelpeverge ikke utfører 

dette selv. 

• Sykeoppfølging av assistenter 

• HAV A/S kan bistå med turnusplan, ferievikarer og intervjuer ved ansettelser 

• Primærkontakt i HAV A/S 

• Vakttelefon hele døgnet, 365 dager i året. 

• Vi tilbyr både elektroniske og manuelle timeliste 

• M.m.  

http://www.havas.no/

