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Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fra Unicare 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 _ 

I Unicare tilbyr vi brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på brukerens premisser. Med en personlig 
assistent tilbyr vi deg mer frihet i hverdagen og muligheten til å leve et selvstendig liv; det livet du 
selv ønsker.  

Vi i Unicare er opptatt av å tilpasse oss dine individuelle ønsker og behov og vi strekker oss langt for å 
møte de. Du bestemmer selvsagt hvilke assistenter du vil ansette, du bestemmer hva assistentene 
skal gjøre når de jobber for deg og til hvilke tidspunkt du trenger assistanse.  

Vi ønsker å hjelpe deg på veien til et selvstendig liv, hvor du kan delta i de aktivitetene du selv 
ønsker. Å velge Unicare er å velge sin egen frihet!  

For deg som arbeidsleder tilbyr Unicare:  

• Kurs, opplæring og veiledning i arbeidslederrollen 
• Tett oppfølging fra kontaktperson i Unicare 
• Kontinuerlig veiledning når du måtte trenge dette 
• All nødvendig informasjon og verktøy du trenger for en god BPA-ordning 
• Hjelp til rekruttering av dyktige assistenter 
• Tilgang til vikarordninger dersom dine assistenter skulle bli syke eller skal på ferie 

Vi vet av erfaring at nøkkelen til en god BPA-ordning er dyktige assistenter som trives på jobb. Vi 
tilbyr derfor assistentene: 

• En trygg arbeidsgiver som er opptatt av å ivareta et trygt og godt arbeidsmiljø på sin arbeidsplass 
• Tariffavtale og gode pensjonsordninger 
• Oppfølging og veiledning i form av kurs og individuelle samtaler 
• Interne og eksterne kurs om både BPA og andre temaer som kan være interessant og relevant for 

assistentene 
• Sosiale sammenkomster med andre assistenter 
• Mulighet for å registrere seg i vikarpool 
• Fleksible arbeidstidsordninger 

Er det noe du lurer på? Ikke nøl med å ta kontakt! Vi kommer gjerne på besøk for en uforpliktende 
samtale om tjenesten.  

Med vennlig hilsen,  

 

 

Solveig Engebretsen  
Avdelingsleder BPA 
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