Kurskaldender 2019
B PA - K U R S F O R KO M M U N E A N S AT T E

BPA-KURS FOR ARBEIDSLEDERE
Grunnkurs for arbeidsledere
Kurset gir en grunnleggende forståelse for hva BPA er, og
vil bl.a. ta for seg intensjonen, historien og lovgivningen.
Videre tar det for seg den daglige driften av BPA,
ansettelse av assistenter, arbeidsmiljø, rolleforståelse og
ressursutnyttelse. Kurs går over to dager. Kursets
foreleser er en erfaren arbeidsleder.
20.-21.11.19 - Oslo, Thon Hotell Opera

BPA-KURS FOR ASSISTENTER
«Når sjefen er oppgaven»
Assistentkurset omhandler det å være ansatt i en BPAordning, og vil bl.a. ta for seg rettigheter og plikter, arbeidsmiljø/HMS, rolleforståelse, historien og intensjonen
med BPA.
30.10.19 -Oslo, Ingeniørenes Hus

RO tilbyr i samarbeid med Helsekursportalen, elæringskurs både for nye arbeidsledere og assistenter.
For mer informasjon, se www.ro.no eller

www.helsekursportalen.no

Det er mye som er rett i kommunenes håndtering av
BPA og noe som er vrangt. Noen problemstillinger som
kan oppstå: Hva innebærer det at de som har BPA skal
ha rett til å «spare timer»? Tildeling av timer - hvordan
beregne «rett» timetall? Hvordan skal kommunen forholde seg når «enkle helsetjenester» skal organiseres
som BPA? Bruker bor i bolig med felles tjenester, hvordan håndterer vi da retten til BPA?
29.10.19 - Stavanger, Scandic Stavanger Forus
31.10.19 - Bodø, Scandic Havet

«Med blanke ark og fargestifter tell»
Ringsaker kommune drifter alle BPA ordningene selv. RO
ønsker i samarbeid med ansatte i kommunen, gi andre
kommuner innsyn i det vi vil kalle «Ringsakermodellen». I
følge forskere har kommunen fornøyde brukere. Hva er
det andre kommuner kan lære av Ringsaker kommune?
22.10.19 - Gardermoen, Park Inn by Radisson Oslo Airport

Kurset er for alle som skal jobbe med BPA og som trenger en innføring i hva BPA er. Lovgivers intensjon, erfaringer fra andre kommuner og myndighetsføringer er
eksempel på tema som inngår i dette kurset.
29.10.19 - Oslo, Ingeniørenes Hus

Er det noen sak?
- videregående saksbehandlingskurs med fokus
på BPA
Målgruppen er saksbehandlere som kjenner seg trygg i
rollen og har god kompetanse på grunnleggende saksbehandling. Kurset tar opp det særskilte med BPA,
timetildeling, BPA og helsetjenester, BPA når
rettighetsfesting ikke gjelder m.m.
Kurset går over 2 dager og deltakerne går igjennom
aktuelle case (nye case i 2019).
26.-27.11.19 - Oslo, Radisson Blu Skandinavia

Rettighetsfesting - På lik linje?

RO tilbyr skreddersydde BPA-kurs for
kommuner som ønsker at RO kommer til
kommunen for å holde kurs.
Ta kontakt så hjelper vi deg med å finne riktig kurs.
Inger-Anne Hagerup mob. 992 56 783 eller e-post:
Inger.anne.hagerup@ro.no

Telefon: 74 83 97 99

To rett og en vrang...»

Etter 4 år med rettighetsfesting av BPA er forskjellen
mellom kommunene større enn noen gang. Hvordan
kan det ha seg at det ikke ble en større økning i antall
BPA-brukere etter rettighetsfestingen. Dette er et kurs
for saksbehandlere og BPA-koordinatorer om utredning,
utmåling av timer og tildeling av BPA etter rettighetsbestemmelsen.
07.05.19 - Oslo, Ingeniørenes Hus
12.11.19 - Oslo, Ingeniørenes Hus

Innføring i BPA

E-læringskurs

Skreddersydde lokale kurs

Mellom rettigheter og lovforståelse!

Hvor reell er individuell rettighetsfesting av BPA for
mennesker med utviklingshemming?
RO tar sikte på å arrangere en landskonferanse om
rettighetsfesting av BPA og utviklingshemmede. RO
kommer tilbake med program for konferansen,
våren 2019.
26.11.19—Oslo, Ingeniørenes Hus

E-post: ro@ro.no

www.ro.no

RO gjør gode kommuner bedre

