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To tastetrykk til en 
enklere hverdag

Selskapet

Portalene AS, eier og drifter et 

antall nettsider med 

informasjon og tjenester rettet 

mot aktive seniorer i alle 

aldre. Vi har nå åpnet

SeniorPortalene.no med 

følgende underportaler:

- SeniorErnæring.no

- SeniorBoPortalen.no

- FrittBrukervalgPortalen.no

- SeniorAktivitet.no

Flere spennende og nyttige 

portaler lanseres høsten 2014.

Portalene AS, eier og drifter i 

tillegg nettstedet, BPA-

portalen.no. 

BPA-portalen er nettstedet for 

deg som har en nedsatt 

funksjonsevne og som trenger 

brukerstyrt personlig 

assistanse i eller utenfor 

hjemmet. På nettsiden finner 

du leverandører av BPA-

tjenester i ditt nærområde og 

svar på spørsmål du måtte ha 

om tjenestene. Her er det også 

diskusjonsforum, hvor du kan 

snakke med andre brukere av 

nettsiden. 

Besøk BPA-Portalen.no

Nyttig informasjon til seniorer 
på SeniorPortalene.no

http://www.portalene.no/
http://seniorportalene.no/
http://ernaeringsportalen.no/
http://seniorboportalen.no/
http://frittbrukervalgportalen.no/
http://senioraktivitet.no/
http://bpa-portalen.no/


Gjør hverdagen din 

enklere

Våre Portaler viderefører visjonen og 

tanken bak Helse- og 

omsorgstjenestelovens §1-1. Dens formål 

er:

“Å sikre at den enkelte får mulighet til å 

leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv 

og meningsfylt tilværelse i felleskap med 

andre.”

SeniorAktivitet

SeniorBoPortalen

SeniorErnæring

SeniorPortalene er gratis informasjon for 
aktive seniorer i alle aldre.

Idéen rundt SeniorPortalene er at du som
senior kun skal være to tastetrykk unna en 
enklere hverdag. Vi har samlet informasjon vi 
tror kan være av nytte under én «paraply» 
som gir deg svar på viktige spørsmål som:

• Hvilke bomuligheter finnes for meg? 
SeniorBoPortalen.no

• Hvem kan hjelpe meg i hjemmet? 
FrittBrukervalgPortalen.no 

• Kan jeg spise meg frisk? 
ErnæringsPortalen.no 

• Hvilke aktiviteter finnes i nærområdet? 
SeniorAktiviteter.no

Her finner du informasjon om mat og helse, 
samt råd om kosthold knyttet til ulike 
sykdommer. Her finnes diskusjonsforum 
hvor du kan dele erfaringer med andre og  
få svar fra ernæringsfysiologen. 

Her finner du informasjon om hvilke 
boliger og  byggeprosjekter med 
livsløpsstandard som finnes eller er planlagt 
i ditt fylke. Registrerer du deg, kontakter vi 
deg når det dukker opp noe du har vist 
interesse for. 

Her finner du en komplett oversikt over alle 
tjenestegodkjente tilbydere av praktisk 
bistand og hjemmesykepleie i Norge. Du 
kan velge fritt og til lik pris blant de som 
står på listen i din kommune.

FrittBrukervalgPortalen

Her vil du som senior finne fram til 
forskjellige aktiviteter du kan ha glede av i 
ditt nærmiljø. Du kan selv legge ut 
aktiviteter hvis du ønsker å få i gang en 
turgjeng, syklubb, sjakklubb e.l.

http://seniorboportalen.no/
http://frittbrukervalgportalen.no/
http://ernæringsportalen.no/
http://senioraktiviteter.no/
http://ernaeringsportalen.no/
http://ernaeringsportalen.no/
http://seniorboportalen.no/
http://seniorboportalen.no/
http://frittbrukervalgportalen.no/
http://frittbrukervalgportalen.no/
http://senioraktivitet.no/
http://senioraktivitet.no/

