BORGERSTYRET
PERSONLIG
ASSISTANCE (BPA)

DET ER DIT VALG
Med reglerne om borgerstyret personlig assistance kan du overdrage dit arbejdsgiveransvar til andre. Du kan f.eks. benytte en privat
virksomhed som Bruger - Hjælper Formidlingen (BHF) eller en borgerstyret forening som
LOBPA.

at kunne varetage driften af sin ordning, så
den personlige frihed, der netop er formålet
med lovgivningen, opnås i højest mulig grad.

Vi synes det er vigtigt, at du ved, hvad du får,
når du vælger. Det er også vigtigt, at du ved,
hvad dine hjælpere får, når du vælger.

Vores størrelse, erfaring og værdigrundlag
gør, at vi altid leverer et kvalitetsprodukt, der
er fleksibelt og passer præcist til dine og dine
hjælperes behov og ønsker. Vi kan simpelthen
give dig den bedste løsning for det tilskud, som
kommunen udmåler.

GENERELLE FORDELE VED ET
SAMARBEJDE MED BHF

SAMARBEJDET OM DRIFTEN AF
EN BPA-ORDNING

BHF er Danmarks største private leverandør af
personlig hjælp til mennesker med handicap.
Vi har kontorer i Aarhus og København, hvorfra
65 funktionærer varetager den daglige drift,
der for tiden omfatter 2.500 udførende medarbejderes levering af hjælp til flere end 1.800
borgere fordelt over hele landet.

Når du overdrager arbejdsgiveransvaret til BHF
vil du få din egen personlige BPA-rådgiver.
Din personlige rådgiver vil tildele de særlige
forhold for din ordning stor opmærksomhed, og
derigennem kunne yde kvalificeret rådgivning
og sparring til dig og dine hjælpere i det daglige. Vores BPA-rådgivere kan endvidere trække
på erfaring fra vores HR-afdeling, lønafdeling
og andre relevante specialister.

Vi har eksisteret siden 1996 og er etableret
på det grundlag, at det er borgerens selvstændighed, der er i centrum. Vores opgave er at
hjælpe borgeren til så selvstændigt som muligt
2

En målsætning med BPA er, at du i højest mulig
grad varetager arbejdslederrollen. Dette under-
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støtter BHF ved at stille en række redskaber
til rådighed for dig og dine hjælpere, herunder
primært kurser, rådgivning, vejledning, særligt
tilpassede arbejdsværktøjer og specialudviklede it-løsninger. Eksempelvis har BHF udviklet
en BPA-guide, som informerer om nogle af de
forhold, som gør sig gældende på BPA-området.

Vores dialog med kommunen om din BPA-ordning sker altid efter nærmere aftale med dig,
men omfatter som udgangspunkt årlig regnskabsaflæggelse for forbrug på ordningen.

Formålet med denne guide er, at du og dine
hjælpere klædes så godt på til det daglige
samarbejde som muligt.

IT
BHF har løbende udviklet en effektiv og brugervenlig it-platform til lettelse af den daglige
drift af din ordning. It-platformen omfatter eksempelvis rekrutteringsmodul, arbejdstidsregistreringsmodul, APV-modul, arbejdslederværktøjer og som noget helt nyt et vagtplansmodul.

Hvis du har behov for yderligere støtte til
drift af ordningen, står vi parate til at hjælpe.
Eksempelvis udgør vikarservice en fast del af
vores BPA-løsning, hvilket skaber tryghed og
sikkerhed for dig og dine hjælpere.
Dine hjælpere er naturligvis omfattet af den
lovpligtige arbejdsskadeforsikring, men ligeledes rejseforsikring og erhvervsansvarsforsikring, der dækker skader, som de måtte udøve
på tredjeparter i forbindelse med deres arbejde
for dig. Denne udvidede dækning er med til at
skabe større tryghed og sikkerhed.
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ALT DETTE FÅR DU OGSÅ
NÅR BHF VÆLGES SOM
ARBEJDSGIVER

Rekrutteringsmodulet giver dig mulighed for at
annoncere ledige stillinger på vores velbesøgte
hjemmeside, samt at kontakte kandidater med
de korrekte kompetencer fra vores CV-database med flere end 20.000 jobsøgende handicaphjælpere på landsplan. Rekrutteringsmodulet kan benyttes gratis af alle.
Arbejdstidsregistreringsmodulet erstatter
tidligere papirarbejdsgange, hvilket letter
administrationen for alle parter, og muliggør

at du godkender de indberettede arbejdstider,
inden de udbetales. Dette skaber sikkerhed for
kommunen, og optimale betingelser for dig og
dine hjælpere.
APV-modulet giver dig en række redskaber til
arbejdsmiljøarbejdet, herunder eksempelvis
et spørgeskemaundersøgelsesmodul til undersøgelse af arbejdsmiljøet samt handlingsplansmodul til strukturering af arbejdet med at
forbedre arbejdsmiljøet.
Vagtplanlægningsmodulet giver dig og dine
hjælpere mulighed for at have en konstant
opdateret vagtplan. Dette modul er udviklet i
samarbejde med et udvalg af vores borgere og
hjælpere, og skal udgøre et redskab til dit og
dine hjælperes samarbejde om vagtplanlægning.
Udover at vagtplanlægningsmodulet giver
adgang til en konstant opdateret vagtplan,
er der også mulighed for at sende beskeder
via modulet. Fx hvis en hjælper skal møde på
en anden adresse på en given vagt, kan det
registreres via vagtplansmodulet, hvorefter
hjælperen vil blive informeret.

Arbejdsmiljø
BHF tilbyder et indgående samarbejde med dig
omkring sikringen af hjælpernes arbejdsmiljø.
Dette består primært af kursusaktivitet, generelle råd og vejledning samt it-løsninger til din
varetagelse af arbejdsmiljøarbejdet.
Kursusaktiviteten består afhængigt af behov
af et grundlæggende ergonomikursus for
handicaphjælpere, respiratorkurser, førstehjælpskurser samt en række temakurser og
handicapspecifikke foredrag. Disse kurser er
vigtige, men bør typisk suppleres med borgerspecifik instruktion. Dette tilbyder vi varetaget
af vores fysioterapeut og forflytningsvejleder,
der kommer ud til dig og instruerer, giver gode
råd og udarbejder forflytningsvejledninger.
Som eksempel på en arbejdsmiljømæssig
anbefaling, som BHF giver vores borgere, kan
nævnes et gennemprøvet og særligt udviklet
spørgeskema, som du kan anvende til afholdelse af årlig medarbejderudviklingssamtale
(MUS) med dine hjælpere.
Spørgeskemaet er en anbefalet tilgang, som
oplagt kan tilpasses dine unikke behov.
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Da sygefravær blandt dine hjælperne er til
gene for både dig og dine hjælpere, har vi gjort
en række tiltag for at reducere sygefraværet.
Eksempelvis stiller vi løbende sygefraværsstatistik til rådighed for dig til dit arbejde med at
reducere sygefraværet. Derudover har vi udarbejdet anbefalinger til sygdomspolitik samt
forslag til at arbejde med sygdom generelt.
Alt dit arbejdsmiljøarbejde understøttes på en
specialudviklet it-platform til APV-undersøgelser og -handlingsplaner samt håndtering af arbejdsmiljømæssige instrukser og vejledninger.
I tilfælde, hvor der er behov for mere bistand
til varetagelsen af arbejdsmiljøarbejdet, står vi
parat til at hjælpe med de fornødne resurser.
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HJÆLPERNES VILKÅR

VALGET ER STADIGVÆK DIT

Med ansættelse i BHF får dine hjælpere den
mest erfarne og største arbejdsgiver i branchen. Dette giver hjælperne sikkerhed for, at
der er styr på varetagelsen af de administrative og juridiske forhold.

Så egentlig er grundene til, at du skal vælge
BHF ligeså gode, som de er simple: hos os er
det altid dig, der er i centrum, og hos os får
du – og dine hjælpere – mest for de penge, som
kommunen har stillet til rådighed.

Hjælpernes ansættelsesvilkår er nøje reguleret gennem BPA-ansættelseskontrakter,
der udarbejdes på baggrund af kommunens
løntilskudsudmåling.

BHF søger hele tiden at udvikle vores
BPA-ydelse i samarbejde med vores borgere,
kommunale samarbejdspartnere og hjælpere.
Dette sker blandt andet gennem samarbejde
om udviklingsprojekter og dialog om mulige
nye udviklingstiltag. Hvis du har en ide til, hvordan vi kan videreudvikle os, så hører vi meget
gerne fra dig.

BHF sender naturligvis hele det kommunale
løntilskud videre til dine hjælpere – krone for
krone og øre for øre, mens for meget udbetalt
løntilskud tilbagebetales til kommunen i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse.

København

Aarhus

bhf@formidlingen.dk

tlf. 3634 7900

tlf. 7026 2709

formidlingen.dk

Du kan ringe til os på tlf. 3634 7900. Vi glæder
os til at høre fra dig.

