
BPA
Brukerstyrt personlig assistanse

EN HELT VANLIG FAMILIE, MEN LIKEVEL LITT ANNERLEDES



Alle mennesker er forskjellige 
Hvordan vi ser ut, hvordan vi tenker og hvordan vi føler – ingen er helt like. 
Slik er det med familier også, og med alle menneskene i en familie. 

I denne brosjyren kan du lese om tre familier der det jobber en BPA-assistent. 
De er helt vanlige familier, men likevel litt annerledes. 

BPA er brukerstyrt personlig assistanse. Det betyr at en assistent gir hjelp 
og service til en som ikke kan klare alt selv. For med assistent kan alle i en 
familie få frihet til å leve, leke, lære og lage mammas beste pannekaker. 
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Assistenten hjelper Jonas, mens Mia 
bader med mamma. Men kan du fi nne 
ballen til katten Mons? 

Svar: Bak bassengmuren
Mia elsker å gå i svømmehallen 

Familien til Mia bor i et grått hus og har en katt som heter 
Mons. Mia er seks år. Hun bor sammen med mamma, 
pappa og storebroren sin. Storebroren til Mia heter Jonas 
og er åtte år.

Da Jonas ble født oppdaget legene en skade i hjernen 
hans. Den skaden gjør at Jonas aldri kan lære å gå eller 
prate med ord, og han trenger derfor mye hjelp. 

Jonas trenger assistanse til alt han skal gjøre. Han trenger 
hjelp til å stå opp om morgenen, til å spise og hjelp for å 
kunne være på skolen. Og fordi Jonas trenger mye 
assistanse, så har Jonas BPA- assistenter. 

Når familien til Mia spiser middag hjelper assistenten 
storebror. Og hvis Mia vil spille kort med Jonas, hjelper 
assistenten til.  Når Mia har lyst til å dra i svømme-
hallen for å lære seg å svømme, og pappa er på jobb, så 
kan mamma, Jonas og Mia likevel dra. For mens mamma 
hjelper Mia med svømmetakene, så får Jonas hjelp av 
BPA-assistenten sin. 

I starten syntes Mia det var litt rart at en assistent skulle 
være med Jonas hele tiden. Men nå synes hun det er greit. 
Det betyr jo at hele familien kan være mye mer sammen, 
og at også storebror kan være med på det som skjer. 

Jonas er Jonas. Han er vanlig, men likevel annerledes. Og 
både han og Mia passet helt perfekt inn i familien sin. 
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Mats fi nner det beste 
gjemmestedet 

Mats er 10 år og han og pappaen bor i en leilighet inne i 
byen. Mats har også BPA-assistent, men han trenger ikke 
assistenten sin så mye. Mats har BPA-assistent fordi han 
er blind. 

Når vennene til Mats spør hvordan det er å være blind, 
sier han at det oppleves forskjellig, men for han er det 
som å være i et veldig mørkt rom. Du tror kanskje at Mats 
har det veldig kjedelig og ikke kan fi nne på så mye gøy? 
Men Mats liker å fi nne på artige ting og han prøver ofte 
å lure pappaen sin. Mats kan si til pappa at han har gjort 
leksene sine, selv om han ikke har gjort dem. Han kan 
helle salt i sukkerskålen, slik at pappa tar salt på grøten 
sin istedenfor sukker. 

Og så liker Mats veldig godt å leke gjemsel. Inne fi nner 
han alle gjemmestedene selv, men ute er det smart å ha 
en assistent som kan fortelle hvor han kan gjemme seg. 
En gang fant assistenten fram til det høyeste treet slik at 
Mats kunne klatre opp i det. Når Mats først hadde funnet 
fram til treet, var det enkelt å føle seg fram. 

Det er også fi nt med BPA-assistent som kan skjule alle 
spor hvis Mats smugspiser godteri. Og da pappa hadde 
bursdag, fi kk pappa en kake som Mats og assistenten 
hadde bakt.  For når Mats har BPA-assistent, kan han lære 
og leke slik som alle andre barn. 

Assistenten fi nner treet som Mats 
kan gjemme seg i. Men hvor har 
hunden gjemt kjøttbeinet?  

Svar: I vinduet4
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Pannekaker er kjempegodt, 
synes tvillingene. Kan du telle 
hvor mange pannekaker du ser?  

Svar: 47
Verdens beste pannekaker

Tvillingene Emilie og Emma er åtte år. De bor sammen med 
mamma og pappa i et hus like ved skolen. Huset er rødt og 
har ingen trapper. Det er fordi mamma sitter i rullestol. Hun 
har en sykdom som gjør at musklene hennes blir svakere og 
svakere. Det hjelper ikke om hun trener eller løfter vekter. 

Nå har mamma BPA-assistenter som jobber hos seg. I 
begynnelsen syntes både mamma, pappa og tvillingene at 
det var veldig uvant, men ikke nå lenger. Vennene til Emma 
og Emilie er også blitt så vant til at mamma sitter i rullestol, 
og at hun må ha med seg en BPA-assistent, at de ikke tenker 
over det lenger. De skjønner at assistentene hjelper henne 
med å gjøre det som beina eller armene hennes ikke kan. 

Mamma er fl ink til å fi nne på tull og tøys slik at alle i 
familien ler. Men av og til kan Emilie og Emma bli litt lei seg. 
Det er hvis andre barn tror at mamma er dum bare fordi 
hun sitter i rullestol. Av og til tror voksne det også, i alle fall 
kan det virke slik. For istedenfor å snakke til mamma, så 
snakker de til BPA-assistenten. Da pleier mamma å si at de 
ikke behøver å være lei seg. For mamma er både smart og 
klok, og de er en helt vanlig familie, bare litt annerledes. Og 
så er mamma den fl inkeste til å lage pannekaker. 

Mandag er pannekakedag, og mamma lager verdens beste 
pannekaker. For selv om assistenten må steke pannekakene, 
så er det mamma som vet hvordan de skal lages for å bli 
aller best.  

7



Tlf. 02548
post@primaassistanse.no
www.prima-assistanse.no

Prima Assistanse er en del av Prima Omsorg

Pannekakeoppskrift

Har du lyst på pannekaker? Her får du en god oppskrift fra matstart.no Den rekker til fi re porsjoner, og 
blir ca. åtte pannekaker.  Server gjerne med blåbærsyltetøy. 

Dette trenger du: 

4 stk.  egg
3 dl  hvetemel
½ ts  salt
5 dl  melk
smør til steking

Slik gjør du: 

Mål opp mel og ha det i en stor bolle. Ha i salt. Mål opp melk. Ha i ca. 
halvparten av melken oppi bollen. Bland røren jevn og klumepfri, bruk en 
visp eller en håndmikser. Slå resten av melken oppi bollen. 

Knekk ett og ett egg i en kopp og ha det i røren. Bland alt godt sammen med 
en visp eller håndmikser.  La røren stå i ca. 30 minutter før du begynner å
steke. 

Smelt en teskje med smør i pannen på middels varme. Bruk en øse og hell 
litt pannekakerøre i stekepannen når smøret slutter å bruse. Når pannekake-
røren begynner å stivne kan du sjekke om pannekaken har fått en fi n gyllen 
brunfarge på undersiden. Bruk en stekespade. Snu pannekaken og stek den 
på den andre siden. Når pannekaken er blitt gyllen brun på begge sider, er 
den ferdig. 


