
ABC-opplæringen                                                 

Introduksjon



Introduksjonsfilm

https://abc.aldringoghelse.no/

https://abc.aldringoghelse.no/


Illustrasjon og farger er fast og skal ikke endres

Nasjonalt kompetansetiltak

Helsedirektoratet eier prosjektene

Aldring og helse utvikler materiell og 
har ansvaret for implementering og 
drift i samarbeid med kommunene, 
utviklingssentre og 
spesialisthelsetjenesten

Aldring og helse rapporterer til 
Helsedirektoratet

ABC-opplæringen
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Demensomsorgens 

ABC Perm 1 

(1 år)

Mitt livs ABC

Perm 2

(1 år)

Mitt livs ABC

Perm 1

(1 år)

Geriatri 

(1 år)

Psykiske sykdommer 

i eldre år 

(1 år)

Aldring og omsorg 

(1 år)

ABC Musikkbasert 

miljøbehandling -

demens/eldreomsorg
(1/2 år)

Demensomsorgens 

ABC Perm 2 

(1 år)

Grunnpermer

Utviklings-

hemming

Musikkbasert

miljøbehandling

Eldreomsorg

Demensomsorg

Påbyggingspermer

abc.aldringoghelse.no

Fordypningspermer

https://abc.aldringoghelse.no/
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Hvem er ABC-deltakerne?
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Foto:

Martin Lundsvoll Aldring og 

helse 



Illustrasjon og farger er fast og skal ikke endres

At tjenestemottakerne opplever

 Bedre livskvalitet

 Bedre tjenester

 Bedre rettsikkerhet
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Målsetting



Målsettingen med ABC-opplæringen 

02.02.2021

• Deltakerne får ny og oppdatert    

fagkunnskap

• Faglige diskusjoner og refleksjon    

over egen praksis

• Utviklingsprosesser på  

arbeidsplassen

ABC-opplæringen

Pasienten

PårørendePersonalet



Tre bærende element i ABC-opplæringen

Fagseminarer

Fagstoff

ABC-grupper



Fagseminar

• Introduksjon til modellen

• Faglig påfyll

• Erfaringsutveksling

• Treffe kollegaer, danne nettverk 
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Fagstoff

 Det er oppdatert fagstoff i heftene

 Fagstoffet belyses med case

 «Tenk over»-oppgaver og 

refleksjonsoppgaver
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ABC-grupper 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

Perspektiver fra opplæring, arbeid, dagtilbud og botilbud 

kan trekkes inn i refleksjonen



ABC-grupper

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

02.02.2021 14

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


ABC-grupper

• Selvdrevne grupper, men 
anbefales å ha 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.

02.02.2021 15



Studieteknikk

• Forbered deg ved å lese et hefte 
før hver gruppesamling

• Det er lurt å lese noen dager før 
gruppesamlinga - slik at du kan 
tenke igjennom innholdet før du 
møter i gruppen

• Noter i margen og marker teksten 
direkte i heftet om du ønsker det

• Marker i heftet om det er noe du vil 
spørre de andre i gruppen om. 
Kanskje noe er vanskelig å forstå?
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Foto: Martin Lundsvoll/Aldring og helse



Gruppekontakt

Leiing studiegruppene 
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Gruppekontakt
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 Sikre plan for gjennomføring av samlingar

 Dialog med ABC-kontakten

 Formidle beskjedar innad i gruppa

 Registrere deltaking/fråvær elektronisk 



Leiar på studiegruppesamlingane
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 Sikrar at alle i gruppa vert høyrt

 Framdrift i høve temahefte 

 At gruppa drøfter gruppeoppgåvene   



GruppekontaktDeltaker ABC-kontakt

- Registrerer seg på ABC-

portalen

- Leser hefte før gruppesamling

- Bidrar til god gruppeprosess

- Deltar på fagseminar

- En av deltakerne på gruppa

- Registrerer oppmøte 

elektronisk.

- Kontrollerer og videresender 

skjema

- Skal ha beskjed dersom en 

ikke kan komme

- Minst én person i hver 

kommune

- Rekrutterer og registrerer

- Melder deltakere på ABC-

opplæringen (og bestiller 

permer)

- Deler inn i grupper (ofte i 

samarbeid med leder)

- Informerer om seminarene 

og melder på deltakere



Abc registrering

https://abcregistrering.no

https://abcregistrering.no/


Helsefagarbeider – med ABC til fagbrev/Fagskole
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Ved spørsmål angående ABC-opplæringen - ta kontakt med din kommune sin ABC-kontakt, 
eller abc@aldringoghelse.no




