
Til deg som er ABC-kontakt

ABC-opplæringen er kompetansehevende tiltak for  
ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester.  
Hver opplæring er bygget opp rundt innholdet i en  

ABC-perm og tar om lag ett år å gjennomføre.



Hva er en ABC-kontakt?

Som ABC-kontakt er du en sentral kontaktperson for ABC- 
opplæringen i din kommune. Her gis en oversikt over de ulike  
oppgavene en ABC-kontakt vanligvis har ansvaret for. 

Nasjonalt senter for aldring og helse samarbeider med leverandører 
for ABC-opplæringen i hele landet. Som regel er det et USHT  
(Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester), men det kan 
også være andre kompetansemiljøer. Slik legges det til rette for at  
opplæringen kan gjennomføres lokalt. Som ABC-kontakt i din  
kommune vil du samarbeide med din lokale leverandør for å gjennom- 
føre ABC-opplæringen i din kommune eller bydel. Du er altså et  
bindeledd mellom leverandøren og kommunen. Det er en fordel om  
du etablerer gode relasjoner med ulike ledere i tjenestene, aktive 
ABC-deltakere og nye deltakere. 
 
En ABC-kontakt vil ha nytte av tett samarbeid med ABC-koordinatoren  
hos leverandøren for å oppnå dette. Et godt samarbeid mellom 
partene vi lette begges arbeid og kan være avgjørende for en smidig 
gjennomføring. 

 
 
 

Informasjonsmøter kan  
blant annet holdes for 

  ledere

  ansatte

  ABC-kontakter



Kommunen/bydelen skal som hovedregel oppnevne en ABC-kontakt 
som skal koordinere ABC-opplæringen og oppfølgingen av deltakerne i 
aktuell kommune/bydel. Der det er hensiktsmessig, oppnevner  
kommunen/bydelen flere ABC-kontakter. ABC-kontakten har ansvar for: 

•  å planlegge og gjennomføre informasjonsmøter og fagseminarer        
   i kommunen sammen med koordinatoren hos leverandøren

•  å formidle informasjon til kommunen og deltakerne om  
    påbygningspermer og nyheter i ABC-opplæringen

•  å bistå i å rekruttere deltakere i samarbeid med den aktuelle lederen     
    i kommunen

•  å sette sammen ABC-gruppene, i samarbeid med ledere

•  å melde inn kommunens behov for ABC-opplæring til leverandøren i fylket

•  å gjøre avtale med leverandøren om tid og sted for deltakelse på    
    fagseminarene 

•  å skaffe egnede lokaler og sørge for bevertning til deltakerne på     
   fagseminarene, i samarbeid med ABC-koordinatoren 

•  å informere ABC-gruppene om planer og tidspunkter for fagseminarene

•  å bruke abcregistrering.no aktivt

•  å støtte og motivere deltakerne i læringsprosessen 

•  å følge opp og veilede deltakere som får avvik i gjennomføringen

•  å gi gruppekontaktene tilgang til elektronisk registrering av frammøte  
   i gruppene

•  å huske å gi beskjed til koordinatoren hos leverandøren dersom du  
   skal ut av rollen som ABC-kontakt på grunn av permisjon eller annet

•  å ta kontakt med support/bistand for abcregistrering.no hos  
   Aldring og helse ved behov

ABC-kontaktens oppgaver i abcregistrering.no:

  registrere ABC-deltakerne i grupper (gruppesammensetting  
    gjøres gjerne sammen med aktuelle ledere)

  definere gruppekontakt 

  bestille ABC-permer

Brukerveiledning finnes under “Aktuelt” på abcregistrering.no



En ABC-kontakt er sentral for at ABC-opplæringen skal kunne 
gjennomføres lokalt. Ved å gjennomføre opplæringen lokalt  
vil det kunne legges til rette for bruk av lokale ressurser og foreta 
tilpasninger som tar hensyn til lokale forhold, slik at alle kan 
gjøre seg nytte av kompetanseheving innenfor alle fagområdene  
som ABC-opplæringen tilbyr. 

Lykke til med arbeidet!

abc.aldringoghelse.no


