ROs kurskaldender 2020
BPA-KURS FOR ARBEIDSLEDERE

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

Grunnkurs for arbeidsledere

Mellom rettigheter og lovforståelse!

Innføring i BPA for kommuneansatte

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.
24.-25.11.20 - Asker, Scandic Asker

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 BPAbrukere etter rettighetsfestingen. Dette er et kurs for
saksbehandlere og BPA-koordinatorer om ut-redning,
utmåling av timer og tildeling av BPA etter rettighetsbestemmelsen.
26.5.20 - Oslo, Ingeniørenes Hus
10.11.20 - Oslo, Ingeniørenes Hus

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.

BPA-KURS FOR ASSISTENTER

Dokumentasjon i BPA - Hva og hvordan

«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.
3.11.20 -Oslo, Thon hotel Vika Atrium

E-læringskurs

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

eller www.helsekursportalen.no

Skreddersydde lokale kurs

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:

Telefon: 74 83 97 99

Helsedirektoratets saksbehandlingsveileder er helt utvetydig på at alle tjenester skal dokumenteres og sier dette
om dokumentasjon i BPA: Kommunen må derfor utarbeide rutiner for dokumentasjon, slik at relevante og
nødvendige opplysninger om pasienten/brukeren og
tjenesteytingen til den enkelte blir nedfelt på forsvarlig
måte. Gjennom eksempler og dialog viser dette kurset
hvordan kommunene kan dokumentere og hva som må
dokumenteres.
16.06.20—Oslo, Ingeniørenes hus

Rett til BPA - når brukeren er utviklingshemmet
Gjennom eksempler og erfaringer viser dette kurset
hvordan kommunene kan sikre at den individuelle retten
til BPA, slik den følger av Pasient- og brukerrettighetsloven, kan realiseres også for mennesker med kognitive
funksjonsnedsettelser.
06.10.20 - Stavanger, Scandic Forus
08.10.20 - Oslo, Ingeniørenes Hus

E-post: ro@ro.no

www.ro.no

4.11.20 - Oslo, Thon hotel Vika Atrium

Er det noen sak?
- saksbehandlingskurs med fokus på BPA
Målgruppen er saksbehandlere som ønsker kompetanse om
saksbehandling og BPA. Kurset tar opp det særskilte med BPA,
timetildeling, BPA og helsetjenester, BPA når rettighetsfesting
ikke gjelder. Kurset går over 2 dager og kjøres i samarbeid
med en jurist.
16-17.11.20 - Lillestrøm, Scandic Lillestrøm

«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?
20.11.20 - Lillestrøm, Scandic Lillestrøm

Erfaringskonferansen 2020
Etter stor suksess med erfaringskonferanse om BPA for
mennesker med utviklingshemming høsten 2019, tar RO sikte
på å gjennomføre en ny erfaringskonferanse med nytt tema i
2020. Dette gangen vil konferansen ha fokus på BPA til barn
og på BPA gitt som avlastning til foreldre med hjemmeboende, mindreårige barn, med store funksjonsnedsettelser.
01.12.20 - Oslo, Ingeniørenes Hus

RO tilstede i kommunen

