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Introduksjon
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Lik oss på sosiale

medier!
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Grimstad kommune – USHT – her ligger alle presentasjoner 
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ABC-opplæringen

Et nasjonalt kompetansetiltak

Helsedirektoratet eier prosjektet

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og 

helse utvikler materiell og har oppgaven med 

implementering og drift i samarbeid med 

kommunene, USHT og spesialisthelse-

tjenesten.

Aldring og helse rapporterer til Helsedirektoratet



Helsedirektoratet inngår femårig rammeavtale med Aldring og 
helse

Implementering og drift av ABC-opplæring i kommunene 

Vedlikehold og oppdatering av opplæringsmateriellet

- med forbehold om tildelinger i de årlige statsbudsjettene

Demensplan 2020 / 

Kompetanseløft 2020



Tre bærende element

Seminarer

Fagstoff

ABC-grupper

https://abc.aldringoghelse.no/

https://abc.aldringoghelse.no/


Lys bakgrunn kan endres. Høyreklikk på sliden, velg ’formater bakgrunn’, velg deretter ønsket bakgrunnsfarge i menyen til høyre.
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Demensomsorgens 

ABC

Mitt livs

ABC
ABC Musikkbasert 

miljøbehandling

Eldreomsorgens 

ABC

Kompetanseområder for ABC 2018-2020
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Perm 1

ABC Musikkbasert 

miljøbehandling

Perm 2

Perm 1

Geriatri

Psykiske lidelser

Funksjons-

hemning

ABC Musikkbasert 

miljøbehandling

Aldring og omsorg
ABC Musikkbasert 

miljøbehandling

Perm 2

Grunnperm

Påbygging

Mitt livs ABCMusikkbasert

miljøbehandling

Eldreomsorgens ABCDemensomsorgens

ABC



Målsettingen med ABC-opplæringen: 
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Utviklingsprosesser på     

arbeidsplassen

Deltakerne får ny og oppdatert 

fagkunnskap

Faglige diskusjoner og refleksjon 

over egen praksis



Illustrasjon og farger er fast og skal ikke endres
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Heftene har:

 Et praksisnært fagspråk

 Mange illustrasjoner

 Fagstoff som belyses med case

 «Tenk over»- oppgaver underveis 

i lesingen

 Refleksjonsoppgaver til ABC-

gruppene, filmklipp



ABC-gruppene

https://abc.aldringoghelse.no/oppbygging/

https://abc.aldringoghelse.no/oppbygging/


ABC-gruppene

Viktig:

Eie sitt eget studiemateriale

Møte forberedt

Alle har noe viktig å bidra med 

Legge vekt på at alle blir sett, hørt og 

bekreftet

Oppleve støtte i arbeidsmiljøet

Anerkjennelse fra ledelsen



ABC-gruppene

• Selvdrevne, men trenger ordstyrer

• Helst tverrfaglig sammensatte

• 6 – 8 deltakere pr gruppe

• Kontrakt for samhandling og bevisst på 

taushetsplikten

• En deltager har ansvar for å registrere 

oppmøte, og være den gruppas medlemmer 

kontakter ved fravær etc.



ABC-grupper kan være på tvers av 

arbeidsplassene

Kan gjøre det enklere å organisere studiegruppene

Kan øke forståelsen for hverandres arbeidssituasjon

Kan gi mulighet for bedre samarbeid

Kan gi bredere grunnlag for diskusjoner

Systemperspektivet



Ledelsens oppfølging er viktig

 Sammensetning av gruppene 

 Fagseminarene er obligatoriske, leder tilrettelegger for deltagelse

 Legge til rette for deltagelse i gruppesamlingene

 ABC – bør være en del av kommunens kompetanseplan   

 Kontakt med Fylkesmann vedr. søknader      



Seminarene

- to seminar pr perm

Introduksjon til modellen

Faglig påfyll

Erfaringsutveksling

Treffe kollegaer, danne nettverk 

15



Hva kan ABC kompetanse brukes til?

• Bedre tjenester til den enkelte

• Økt faglig trygghet med tanke på å 
veilede elever, studenter og 
nyansatte

• Realkompetansevurdering for 
opptak til høyskoler

• Lønnsforhandlinger

• Helsefagarbeiderutdanning;
med ABC til fagbrev



Kommunens 

ABC-kontakt
Gruppekontakt Samarbeidspartnere

- En av deltakerne på gruppa

- Registrerer oppmøte 

elektronisk.

- Skal ha beskjed dersom en 

ikke kan komme.

- Minst en person i hver 

kommune.

- Melder deltakere på ABC-

opplæringen (og bestiller 

permer).

- Deler inn i grupper (ofte i 

samarbeid med leder).

- Informerer om seminarene 

og melder på deltakere.

- USHT, Habiliteringstjeneste

eller andre fagmiljøer.

- Samarbeider med Aldring 

og helse og kommunene.

- Organisering av og 

rekruttering til ABC-

opplæringen.

- Arrangerer seminarer .

- Har ansvar for det faglige 

innholdet på seminarene.



For mer informasjon se: 

abc.aldringoghelse.no/

mittlivsabc.no/

Utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjenester

https://abc.aldringoghelse.no/
https://mittlivsabc.no/
https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/utviklingssenteret-og-velferdsteknologi/utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjenester/


Abc registrering

https://www.aldringoghelse.no/abc/

elektronisk-registreringssystem/

https://www.aldringoghelse.no/abc/elektronisk-registreringssystem/


ABC - deltakerbevis

Fremmøte føres elektronisk av gruppekontakten

Lengde per gruppesamling: minimum halvannen time

Antall gruppesamlinger: en samling per hefte

Gruppekontakten kontrollerer 

og videresender skjemaet 

Deltakerbevis sendes elektronisk                    

80% fremmøte for å få deltakerbevis



Oppgavene til kommunens 

ABC-kontakt:

Rekruttere og registrere deltakere

Registrere deltakerne i grupper på abcregistrering.no 

Bestille ABC-permer                                                                 

Dialog med deltagere

Informere om seminarer til deltagere 
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02.03.20  Psykiske sykdommer 

arrangeres i Vest Agder

03.03.20 Demens perm 1

i Aust Agder – på Dømmesmoen

04.03.20 Demens perm 

1 i Vest-Agder

05.03.20 Demens perm 2 og Miljøbehandling

i Aust Agder- på UIA, F bygget

06.03.20 Demens perm 2 og Miljøbehandling 

i Vest- Agder 

09.03.20 Mitt Livs ABC 1 i Vest-Agder, det blir 

ikke arrangert i Aust Agder pga få påmeldte

11.03.20 evt 18.03.20 KS 

Velferdsteknologiens ABC ikke 

bestemt sted enda.

11.03.20 Mitt Livs ABC 2 – Aust Agder 

Dømmesmoen

12.03.20 Mitt livs ABC 2 – Vest Agder

13.03.20 Geriatri perm og Aldring og omsorg 

– Aust Agder – på Dømmesmoen

FAGSEMINAR 2 – VÅREN 2020


