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Dette er et informasjonsskriv som er utviklet for ABC-koordinatoren med  
bakgrunn i avtalen som er gjort mellom leverandøren og Nasjonalt senter for  
aldring og helse (Aldring og helse). Informasjonen finnes i inngått avtale, men  
dette dokumentet er mer utfyllende – og forhåpentligvis mer forklarende.  
Her finnes også praktisk hjelp og støtte til arbeidet. Det finnes også FAQs på  
abcregistrering.no som kan være nyttig.
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ABC-opplæringen

ABC-opplæringen er et nasjonalt tiltak for  
kompetanseutvikling i kommunale helse-  
og omsorgstjenester rettet mot alle ansatte  
uavhengig av fagbakgrunn og utdanning. Om  
lag 96 prosent av landets kommuner har deltatt  
i, eller er i gang med, ABC-opplæring.

Helse- og omsorgsdepartementet og Helse- 
direktoratet har videreført ABC-opplæringen som  
en del av Kompetanseløft 2025 og Demensplan 
2025.  Aldring og helse skal på oppdrag fra Helse- 
direktoratet utvikle og drifte ABC-opplæringen.  
Som et ledd i dette inngås det leverandøravtaler 
med kompetansesentre i hele Norge.

Hoveddelen av opplæringen foregår som virksom-
hetsintern opplæring på arbeidsplassen eller som 
opplæring på tvers av virksomheten og suppleres 
med fagseminarer. ABC-opplæringen består av tre 
bærende elementer: opplæringsmateriell, ABC- 
grupper på arbeidsplassen og fagseminarer.  
Deltakeren vil i løpet av opplæringsperioden lese 
materiell som er knyttet opp til aktuell ABC- 
opplæring, delta på fagseminarer og gjennomføre 
gruppesamlinger i en ABC-gruppe.

For mer informasjon besøk våre hjemmesider
abc.aldringoghelse.no

1

 

Hvem er Nasjonalt senter  
for aldring og helse? 

Nasjonalt senter for aldring og helse jobber  
spesielt med aldersrelaterte tilstander og  
sykdommer. Arbeidet innebærer kompetanse- 
oppbygging og veiledning til hele helse- 
tjenesten, både kommunale helse- og  
omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten,  
andre tjenesteytere, brukere (pasienter og 
pårørende) og befolkningen for øvrig. 

Aldring og helse har en rekke forsknings- og  
utviklingsprosjekter, eget forlag, bibliotek, 
avholder kurs, har sammensatte opplærings- 
programmer og en fagskole. Formidling av 
kunnskap skjer i tillegg via våre digitale  
plattformer. 
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Rollebeskrivelser 

ABC-opplæringen styres nasjonalt, men opp- 
læringen foregår lokalt og tett på deltakerne.  
Opplæringen har aktører på ulike nivåer, og de  
er avhengige av et godt samspill for å få en best  
mulig flyt.

Aldring og helse: Oppdragsgiver og overordnet 
ansvarlig for faglig innhold og drift av ABC- 
opplæringen.

Leverandør: Et kompetansemiljø som har inngått 
avtale med Aldring og helse om å være leverandør 
av ABC-opplæringene. Leverandøren påtar seg da  
ansvaret for å koordinere ABC-opplæringen i det  
aktuelle fylket, for å gjennomføre informasjons-
møter og fagseminarene.

Eksempler på fagmiljøer som har leverandøravtale 
for ABC-opplæring:

  utviklingssentre for sykehjem og hjemme- 
     tjenester (USHT) i fylkene

  alderspsykiatriske eller geriatriske seksjoner i 
     spesialisthelsetjenesten

  seksjon for habilitering i spesialisthelsetjenesten

  ressurssenter for voksenopplæring ved  
     videregående skoler i fylkene

  andre fagmiljøer

I de fylkene det ikke finnes egne leverandør- 
avtaler er Aldring og helse ansvarlig leverandør.

ABC-koordinator: ABC-koordinator er den/de hos 
leverandør som er utpekt som ansvarlig for å  
følge opp ABC-kontakter og eventuelle ledere i 
kommunene/bydelene. Rollen kan tildeles en eller 
flere fagpersoner hos leverandør. Leverandør avgjør 
selv om ansvar for spesifikke fagområder og opp- 
følging av kommuner/bydeler i deres områder skal 
deles opp eller kun ivaretas av en person.
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ABC-kontakt: Kommunen/bydelen skal oppnevne 
en ABC-kontakt for å koordinere ABC-opplæringen 
og oppfølgingen av deltakerne i aktuell kommune/
bydel. ABC-kontakten er ofte en sentral fagperson 
eller en leder i kommunen/bydelen. 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 fagseminaret i samarbeid med 
    ABC-koordinatorene

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

ABC-deltaker: Den enkelte deltager i ABC- 
opplæringen. ABC-deltakeren er ansatt i kommunen 
eller i en virksomhet som yter tjenester på vegne av 
kommunen. Deltaker kan også være ansatt i privat 
virksomhet som yter tjenester til målgruppene.

Gruppekontakt: Når ABC-gruppene settes sammen 
og registreres, defineres en av deltakerne i gruppen 
som gruppekontakt. Oppgavene til gruppe- 
kontakten er: 

  Ha dialog med kommunens ABC-kontakter 

  Melde på gruppedeltakerne til fagseminarene 

  Registrere frammøte i gruppesamlingene 
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Begrepshåndbok

ABC-opplæringen består av ulike deler, produkter  
og nettsteder. 

Opplæringsmateriell 
Opplæringsmateriellet er oppdatert fagstoff som 
presenteres gjennom

  ABC-permer: grunnpermer og påbyggingspermer  
     med flere faghefter

  tilvalgshefter

Heftene er også tilgjengelige digitalt, og flere av 
permene har lydfiler.

ABC-permer
Permene er arbeidsverktøyet for ABC-deltakerne.  
De ulike permene inneholder faghefter med 
spesifikke temaer. Gjennom fagheftene får gruppe- 
deltakerne faktakunnskap, praksisnære eksempler 
og en rekke arbeidsoppgaver og spørsmål til  
ettertanke, refleksjon og diskusjon i ABC-gruppene. 
ABC-permene er delt inn i fire kompetanseområder: 
demensomsorg, eldreomsorg, utviklingshemming 
og musikkbasert miljøbehandling. Hver perm inne-
holder flere faghefter. Det er utviklet animasjons- 
filmer til flere av permene.

Tilvalgshefter
Tilvalgsheftene er enkeltstående hefter som 
kan brukes som valgfrie emner knyttet opp mot 
ABC-permene, eller tas uavhengig av permene.

ABC-gruppe
Deltakerne som er påmeldt en ABC-opplæring, blir 
delt inn i grupper. ABC-kontakten har ansvar for å 
sette sammen gruppene i samarbeid med lederne. 
Det anbefales å ha grupper på seks–åtte personer, 
men dette kan variere. Målet med ABC-gruppene er  
at deltakerne tilegner seg faktakunnskap og kompe- 
tanse til å utøve kunnskapsbasert praksis som vil 
komme tjenestemottakeren til gode. Gruppene bør 
være tverrfaglige der ufaglærte og faglærte deltar 
sammen, og om mulig med minst to personer med 
helse- og sosialfaglig utdanning i hver gruppe. 

Gruppesamling 
ABC-gruppen møtes jevnlig til gruppesamlinger 
gjennom opplæringsperioden. Det anbefales å 
møtes hver 3.–4. uke. Til hver gruppesamling  
forbereder deltakerne seg ved å lese gjennom  
avtalt hefte fra den aktuelle permen. 

Heftets tema blir diskutert på gruppesamlingen.  
Det er et krav at hver gruppesamling må ha en 
varighet på minimum 1,5 time, og det skal være  
én gruppesamling pr. hefte.

ABC-gruppen velger selv om de ønsker å ha en fast 
ordstyrer for gruppesamlingene, eller om oppgaven 
skal gå på rundgang. 
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Ordstyreren har ansvar for at alle kommer til orde, 
og at man holder seg til temaet for gruppesamlingen. 

Gruppekontakten har ansvar for å registrere  
oppmøtet på abcregistrering.no

Fagseminar 
Det avholdes to fagseminarer for hver perm,  
bortsett fra musikkbasert miljøbehandling, hvor  
det gjennomføres ett fagseminar. Fagseminarene  
er obligatoriske for ABC-deltakerne. Fram til 2020 
har fagseminarene vært gjennomført med fysisk 
oppmøte. Grunnet covid-19-pandemien har flere 
seminarer måtte avholdes digitalt. Gjennomføring 
av fysiske seminarer må likevel anses som normen 
og etterstrebes i gjennomføringen av ABC- 
opplæringen. Uavhengig av covid-19-pandemien  
vil det oppstå situasjoner der det kan være hensikts-
messig å gjennomføre digitale seminarer. Dette er 
opp til leverandøren å avgjøre. Det presiseres da at 
det må unngås at deltakerne blir sittende hver for 
seg og følge et preprodusert seminar.

ABC- bevis
Det er ingen eksamen eller annen test i opp- 
læringen. Ved avsluttet perm får deltakerne tilsendt 
ABC-bevis når de har deltatt på fagseminarene og 
minimum 80 prosent av gruppesamlingene.  
Deltakerne kan også hente ut ABC-beviset selv fra 
abcportalen i etterkant

ABC-registering
Abcregistrering.no er en nettside som leverandører, 
ABC-kontakter og gruppekontakter har tilgang til.  

 

I tillegg ivaretar ABC-registrering kravet om registre-
ring av aktivitet og gjennomføring som Aldring og 
helse rapporter til Helsedirektoratet.

  ABC-kontakten benytter siden til å registrere ABC- 
    deltakerne og melde dem på til fagseminarene.

  Gruppekontakten benytter siden for å registrere  
    oppmøte på gruppesamlinger.

  Leverandøren benytter denne siden til å registrere  
    og fakturere informasjonsmøter og fagseminarer.  
    Nettsiden gir leverandører tilgang til fagressurser  
    som kan benyttes under planlegging og gjennom- 
    føring av fagseminarer. I tillegg får leverandøren  
    tilgang på kontaktinformasjon til ABC-kontakter  
    og andre leverandører, oversikt over deltakere  
    som mangler fagseminar, og hvor mange som  
    har meldt seg på planlagte fagseminarer.

ABC-portalen
ABC-portalen er en nettside hvor deltakerne får 
tilgang til en elektronisk versjon av den permen de 
skal gjennomgå, tidligere gjennomgåtte permer og 
tilleggshefter som er linket til disse. Her får de også 
tilgang til ABC-bevis.

Informasjonsmøte
Hver enkelt leverandør av ABC-opplæringen  
inviterer aktuelle kommuner og/eller bydeler til 
informasjonsmøter for å gjøre ABC-opplæringen 
kjent. Dette er særlig nyttig i områder som ikke er 
kjent med opplæringen. I tillegg brukes møtene  
for å opprettholde kontakten med kommuner  
og/eller ABC-kontakter som er i gang med  
opplæringen. Leverandøren har ansvar for å tilby 
og avholde informasjonsmøter.
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Oppgavebeskrivelser knyttet til  
rollen som ABC-koordinator

I avtalen leverandøren har med Aldring og  
helse står følgende: 
Leverandøren har ansvar for fagseminarene.  
Ansvaret omfatter planlegging, gjennomføring, 
faglig innhold og undervisning innenfor de  
fagområdene som avtalen omfatter. 

Leverandørens ABC-koordinator har følgende  
ansvar/oppgaver:

  bruke abcregistrering.no aktivt

  følge opp ABC-kontaktene

  planlegge og gjennomføre informasjonsmøter  
    i kommunene, jf. bilag 1

  sikre faglig kvalifiserte forelesere til å holde  
    undervisning, jf. pkt. 4.1.3.3 og bilag 1

  fakturere aktiviteten til Aldring og helse, jf.  
    avtalens pkt. 5.2 og bilag 4

Under følger en mer utførlig beskrivelse på inn- 
holdet i punktene over samt råd og tips på  
hvordan en kan løse oppdraget gitt i avtalen.  
Det er ikke en utfyllende liste, og det kan være  
nødvendig å tilpasse til lokale behov og forhold:

Informasjonsmøter
I et informasjonsmøte er det hensiktsmessig

  å informere om ABC-satsingen og gjennom- 
    føringen i kommunene

  å dele ut informasjonsmateriell og vise til  
    informasjon om ABC-opplæringen på nettsiden    
    abc.aldringoghelse.no

  å informere om elektronisk deltakerregistrering

  å vise opplæringsmateriell og beskrive hvordan  
    ABC-opplæringen gjennomføres

  å informere om ABC-kontaktenes rolle og  
    kommunens ansvar for gjennomføring

  å orientere om økonomiske forhold og mulighet  
     for å søke om kommunalt kompetanse- og  
     innovasjonstilskudd fra statsforvalteren i eget  
     fylke

Økonomisk støtte
Kommunen/bydelen kan søke om kommunalt 
kompetanse- og innovasjonstilskudd fra statsfor- 
valteren for gjennomføring av ABC-opplæringen. 
Man søker da på øremerkede midler som blant 
annet vil dekke utgifter til innkjøp av ABC-permer.

4



10

Leverandøren er ansvarlig for å avholde informa- 
sjonsmøter om ABC-opplæringen i kommunene. 
Det bør planlegges for at minimum fem deltakere  
er til stede, inklusive ledere fra flere avdelinger og/
eller administrative nivåer i kommunene. Det an- 
befales å opprette kontakt med de ulike fagmiljøene 
i fylkene om organisering og faglig samarbeid i 
ABC-opplæringen. 

Informasjonsmøter skal fortrinnsvis ha en tids- 
ramme på fra én til tre timer. Informasjonsmøtet  
kan eventuelt legges i tilknytning til fagseminarene 
som gjennomføres lokalt, eller ved informasjon på 
stander og/eller innlegg på konferanser arrangert  
for målgruppen. 

Det er hensiktsmessig å gjennomføre egne  
informasjonsmøter for de ulike aktørene i  
opplæringen.

For ledere i kommunen: Informere aktuelle ledere 
om hva opplæringen går ut på, hvordan det vil 
kunne påvirke virksomheten, hva som trengs av  
tilrettelegging ved gjennomføring, og informere  
om hva de kan forvente at ansatte har tilegnet  
seg av ny kunnskap etter endt opplæring. Dette er  
sentralt for å sikre god gjennomføring og videre- 
føring av kunnskapen etter endt opplæring.  
Gjennomføring av ABC-opplæringen bør forankres 
administrativt på ledernivå i kommunen for å sikre 
nødvendig støtte.

For ansatte i tjenestene: Informere ansatte om  
hva ABC-opplæringen går ut på, og hvordan den 
gjennomføres. Dette kan øke motivasjonen for å 
delta og videre motivere til å ta påbyggingspermer 
etter endt grunnopplæring. 
 

Ansatte trenger å få informasjon om hva som  
forventes av innsats fra den enkelte, slik som  
lesing av hefter, oppmøte og deltakelse i gruppe  
og fagseminarer.

For ABC-kontakter: Informere ABC-kontaktene  
om nye permer, nyheter som omhandler ABC- 
opplæringen og planlagte fagseminarer. I tillegg  
kan informasjonsmøter fungere som et forum  
der ABC-kontaktene kan dele erfaringer.  
Erfaringsdelingen er med på å motivere ABC- 
kontaktene og kan hjelpe dem til å se nye løsninger 
på utfordringer de står i.

Fagseminarer
Fagseminarene planlegges av ABC-koordinatoren  
– eventuelt i samarbeid med Aldring og helse. 
Fagseminarene bør planlegges i god tid før  
gjennomføring, eksempelvis bør høstsemesteret 
planlegges i løpet av våren. God planlegging og 
koordinering av fagseminarene med ABC- 
kontakten gjør det lettere for ABC-kontaktene å 
planlegge oppstart og avslutning av ABC-grupper 
samt melde på deltakere til fagseminar. 

Fagseminarene skal inneholde forelesninger,  
erfaringsutveksling og gruppeaktiviteter. Hvert 
fagseminar skal ha en varighet på fem–seks timer. 
ABC-koordinatoren er ansvarlig for det faglige inn- 
holdet og kvaliteten på undervisningen. Det an- 
befales derfor at det brukes tid på nettverksbygging 
med lokale fagmiljøer og ulike fagnettverk i fylket. 
Dette vil kunne øke tilgangen til fagpersoner som 
kan undervise på fagseminarene. 
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Slik nettverksbygging vil i tillegg kunne bidra til 
å lette arbeidet med å få gitt ut informasjon om 
ABC-opplæringen i kommunene. 

ABC-opplæringen legger stor vekt på refleksjon i 
grupper. Det er viktig å gi rom for dette på fag- 
seminarene. ABC-deltakerne får da mulighet til å 
drøfte temaer, nettverksbygging og til å øke sin 
forståelse for andres arbeidssituasjon. 

Minimum antall deltakere på fagseminarene er  
20 personer. I særskilte tilfeller godkjennes det  
at man har et lavere antall deltakere. Ta kontakt  
med Aldring og helse om dette blir aktuelt,  
abc@aldringoghelse.no 

Når dato for et fagseminar er bestemt, opprettes 
fagseminaret i abcregistrering.no. Ved planlegging 
av fagseminar 2 kan det lønne seg å ta kontakt  
med ABC-kontaktene i de aktuelle kommunene  
for å høre om spesielle temaer bør belyses.  
På abcregistrering.no finnes en rekke ulike fag- 
ressurser, blant annet preproduserte fagforedrag, 
filmer og powerpoint-presentasjoner. Disse kan fritt 
benyttes dersom det er utfordringer med å finne 
foredragsholdere lokalt, eller om en har behov for  
et supplement til eget fagseminar. På ABC- 
registrering finnes også forslag til gruppeoppgaver 
som kan benyttes på seminardagene. 

Figuren under illustrerer gangen i arbeidet med 
fagseminarer.

Ledere i kommunen/bydelen kan med fordel  
inviteres inn til fagseminarene for å bli bedre kjent 
med opplæringen og faginnholdet i dem. 

ABC-kontakter
ABC-kontakten er bindeleddet mellom koordinatoren  
hos leverandøren og kommunen. Det er en fordel  
om ABC-kontakten har god kontakt med ulike ledere  
i tjenestene, aktive ABC-deltakere og mulige nye 
deltakere. ABC-kontaktene vil ha nytte av oppfølging 
fra koordinatoren for å gjennomføre sine oppgaver 
som ABC-kontakt. Et godt samarbeid mellom partene 
vil lette begges arbeid og kan være avgjørende for en 
smidig gjennomføring. Informasjonsmøtene som 
avholdes for ABC-kontaktene, kan være en naturlig 
arena for nettverksbygging for ABC-kontaktene.  
I disse møtene vil en få bedre kjennskap til  
kommunenes behov og ønsker for ABC-opplæringen.

Avslutt 
seminaret 

og fakturer

Avslutt 
seminaret 

og fakturer

Avklar dato og 
ønsket innhold i 

fagseminaret

Avklar dato og 
ønsket innhold i 

fagseminaret

Planlegg fagseminaret
Finn foredrags- 

holdere og lokale

Planlegg fagseminaret
Finn foredrags- 

holdere og lokale

Avhold  
fagseminaret

Avhold  
fagseminaret
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ABC-registrering:
ABC-registering er Aldring og helses nettside  
hvor all aktivitet og informasjon om fagressurser  
og personer innenfor ABC-opplæringen er samlet.  
Her opprettes fakturagrunnlaget som fakturerer  
Aldring og helse. Under finnes en kort innføring i 
hva som finnes på nettsiden.

Når du har logget på ABC-registrering, kommer du 
inn på dette bildet:

Sjekk at kontaktinformasjonen for deg stemmer,  
når du har logget deg inn.

Ta kontakt med support på abc@aldringoghelse.no.
ved utfordringer eller spørsmål med bruken av 
siden, samt tilbakemeldinger på mulige forbedringer.

Under fanen  
«Min plan» finner 
du «Fagseminar»  
og «Informasjons-
møter».

Fagseminar: 
Her oppretter og fakturer du fagseminarer. Når  
deltakerne er blitt meldt på ditt fagseminar, får du  
opp hvor mange som er påmeldt og hvem de er, og 
du kan enkelt sende dem e-post med informasjon 
om fagseminaret.

Informasjonsmøter:
Her oppretter og fakturer du informasjonsmøter.

Klar for fakturering:
Når du har laget et fakturagrunnlag, vil du finne  
fakturaen her og kunne sende den inn til Aldring  
og helse. 

Mine lagrede filer:
Her finner du filene du har lagret inne på ABC- 
registrering.

Aktuelt:
Aldring og helse legger her ut nyheter om ABC-  
opplæringen som er aktuelle for leverandørene. 

Personer:  
Her finner du oversikt over alle kontaktpersoner 
innenfor ABC-opplæringen.

Planlegger:
Her får du oversikt over hvor mange av de  
registrerte deltakerne som mangler fagseminarer,  
og hvilke fagseminarer de mangler.

Fagressurser:  
Under fanen for fagressurser får du tilgang til 
preproduserte fagforedrag, powerpointer, maler til 
invitasjoner m.m.
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 Manual for ABC-registrering

Dersom du mangler tilgang eller har spørsmål, send en e-post til abc@aldringoghelse.no 
Logg inn på abcregistrering.no. Brukernavn er e-posten du blir registrert med, og passordet lager du selv 
ved første gangs pålogging.

Dette er det første bildet du får etter at du har logget inn. Her kan du redigere din egen profil, og du kan 
også se din leverandøravtale.

5
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Når du skal videre i databasen, klikker du på ABC-koordinator. Da får du opp flere valg i menyen.

Nytt fagseminar: 
Når du skal planlegge et fagseminar, starter du med å klikke på «nytt seminar». Du vil da få opp en «boks» 
hvor du velger hvilket fagseminar du skal holde, f.eks. «Demensomsorgens ABC, perm 1, fagseminar 1».  
Du har også muligheten til å velge flere permer på ett fagseminar. Du merker flere permer ved å holde 
nede ctrl- tasten. Les informasjonen i den lille boksen.

Her velger du hvilken perm  

og hvilket fagseminar du skal ha.

14
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Du fyller ut alle punktene i boksen. Husk å scrolle nedover i boksen slik at du får sett alt.
Kontaktperson vil være deg som registrerer fagseminaret. I dette bildet velger du kommuner som kan 
melde seg på ditt seminar, og du kan laste opp program for ditt seminar. Du kan også laste opp fag- 
ressurser for ditt seminar og gjøre dem tilgjengelig for deltakerne. Det er kun ABC-kontakten og gruppe-
kontakten som kan se det som legges inn her, så de må videreformidle informasjonen til sin gruppe.

Her velger du hvilke kommuner  

som kan delta på ditt fagseminar.

Du kan laste opp program og  

andre aktuelle filer til deltakerne.

Når fagseminaret er opprettet, må du gjøre  

det tilgjengelig for påmelding. Under ressursliste  

finner du ressurser du kan laste ned og bruke for det  

aktuelle fagseminaret. 

15
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Du kan planlegge så mange seminarer du vil før du gjør dem tilgjengelige. Når de ligger i planen, kan du 
også slette dem. 

Når du klikker på «gjør tilgjengelig», vil seminaret ditt bli tilgjengelig for pålogging i de kommunene du  
definerte seminaret for. En e-post vil gå til ABC-kontaktene i de valgte kommunene med informasjon om at 
det er et fagseminar tilgjengelig for deres gruppe. De kan da melde på deltakere til fagseminaret. Alle del- 
takerne i en ABC-gruppe trenger ikke delta på samme fagseminar. Slik sikres det at alle får deltatt på fagseminar.

Når fagseminaret er gjort tilgjengelig, vil det se slik ut for deg og ABC-kontakten og gruppekontakten:

Her kan du se hvilke fagressurser som er knyttet opp til fagseminaret, og du kan sende e-post til alle  
deltakerne og legge ved programmet for fagseminaret, sette ny dato og flytte deltakere. Du kan her også 
laste ned en deltakerliste som deltakerne kan krysse av på når de kommer på fagseminaret. 

Vær oppmerksom på at dersom en deltaker mangler et fagseminar, så kan ABC-kontakten fortsatt melde  
på fagseminaret selv om gruppen er avsluttet. Deltakerne får da registrert oppmøte på fagseminaret og har 
mulighet til å få ABC-bevis. I tillegg trenger du at dette gjøres inne på ABC-registrering, slik at du får riktig 
antall deltakere på din faktura. 

Hvis du vil dele et fagseminar i to eller flere fagseminarer eller flytte deltakere fra et  
seminar til et annet: 
Gå inn på seminaret som du vil dele opp: 

Du får da opp en oversikt over alle deltakerne som er påmeldt fagseminaret. Velg de deltakerne du vil flytte 
over på et annet fagseminar, og trykk «neste steg».

Klikk her på Flytt deltakere.

16
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Du får da opp denne boksen:

Dersom fagseminaret allerede er opprettet, velger du «Velg et eksisterende fagseminar» i nedtrekks menyen.

Skal du opprette et nytt fagseminar, klikker du på «Neste steg». Da vil du få opp en liste over navnene på de  
du skal flytte over på nytt fagseminar. Se etter at listen stemmer, og klikk «Opprett et nytt fagseminar».

Her er all informasjon fra fagseminaret du skal flytte deltakere fra, ferdig utfylt, med unntak av dato for  
fagseminaret. Du kan også laste opp nytt program her. 

Ola Normann
Kari Normann
Per Normann
Lise Normann
Lars Normann

Her får du igjen bekreftet deltakernes navn.

Sett ny dato.

17
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Husk å klikk på Lagre, og last opp nytt program til fagseminaret. Du må også huske på å endre dato for  
det opprinnelige fagseminaret, dersom det trengs. Da er fagseminaret opprettet, og deltakerne er flyttet.

Endre dato på et fagseminar: 
Du starter med å åpne fagseminaret ditt:

Her velger du nytt  

tidspunkt for ditt  

seminar. Alle påmeldte  

deltakere vil få en e-post  

om nytt tidspunkt. Har  

du ikke eksakt tidspunkt 

 for seminaret ditt, så  

klikker du i boksen  

for det.

Klikk her for å  

sette ny dato.
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Dersom tidspunktet er usikkert, kan du klikke i boksen «Det nye tidspunktet er usikkert». 
Da vil det ikke bli mulig for nye deltakere å melde seg på fagseminaret før det blir satt ny dato.  
Alle påmeldte deltakere vil bli informert om endringer. 

Når du klikker i den ruten, så får du dette bildet:

Det er lagt inn en automatisk tekst i tekstboksen for e-posten som blir sendt ut til ABC-kontakten,  
gruppekontakten og deltakere som er påmeldt. Denne teksten kan du selv endre.
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Sende e-post til deltakere

Her kan du også sende nytt program til deltakerne eller annen relevant informasjon. Programmet kan  
du laste opp som et vedlegg. Du velger de deltakerne som skal få programmet, så klikker du neste. 

Vil du ikke legge ved andre filer, klikker du neste igjen, da får du dette bildet.

Her kan du velge hvilke  

deltakere som skal få e-post.

Klikk i ruten for å legge ved program,  

og/eller skriv din egen tekst.
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Informasjonsmøte: 
Klikk på Nytt informasjonsmøte. Opprettet. 

Fyll ut i boksen du får opp.

Når dette er fylt ut og du har trykket på lagre, er informasjonsmøtet opprettet.
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Fakturering:
Når fagseminaret er avholdt, registreres frammøte for fagseminaret. Dette gjør du ved å klikke på navnene, 
eller ved å klikke på «aktiver hurtigredigering av statuser» nederst i skjemaet ditt. Når du har registrert op-
pmøte på alle deltakerne, kan du fullføre fagseminaret og lage fakturagrunnlaget.
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Skal kostnadene deles, klikker du av for det her og angir delingsprosent

Når informasjonsmøtet er avholdt, klikker du på avslutt. Du er da klar for å lage faktura.

50 % til leverandør 50 % til Aldring og Helse
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Klar for fakturering: 
Nå kan du fakturere fagseminarene og informasjonsmøtene du har hatt.

Når du har gjort dine valg, får du opp dette bildet:

Når du har godkjent beløpet, så opprettes fakturasammendraget og det lagres under fakturasammendrag.

Når du klikker på nytt fakturasammendrag, får du opp 

dette bildet. Her velger du hva du vil lage faktura for.

Her er det, og du kan 

laste det ned.
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Når du har laget fakturasammendraget, må du sende det til regnskaps-/økonomikontoret ditt, som lager  
faktura og sender til oss sammen med fakturasammendraget.

Riktig fakturaadresse er:
Sykehuset i Vestfold HF
v/regnskapskontoret
Postboks 2168
3103 Tønsberg
Organisasjonsnummer 983 975 259

Fagressurser:
For å finne fagstoff til et spesifikt fagseminar bruker du rullegardinmenyen.

Det er viktig å være oppmerksom på at alt av filmer og powerpointer som er laget for ABC-opplæringen, 
kun kan brukes til ABC-opplæring. Det er kommet forespørsler om å dele dette med andre fagmiljøer 
utenfor ABC-opplæringen. På grunn av de avtaler som er gjort med foredragsholdere, er dette ikke mulig. 
Dersom dere ønsker å sende ut lenker til filmer til for eksempel ABC-deltakerne, må disse sikres mot videre 
distribusjon. 

Aktuelt:

Klikk på den informasjonen  

du ønsker å lese.
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Mine lagrede filer: 
Her vil du finne filer du har lastet ned for å legge ved e-poster du har sendt fra abcregistrering.no. Disse 
filene blir lagret her og kan gjenbrukes, eller de kan slettes.

Personer:
Her velger du om du ønsker informasjon om ABC-kontakter eller ABC-koordinatorer. Om du ønsker å se 
kontakter for et spesifikt område eller en kommune, velger du det på menyen og trykker på søk.

Bruk menyene til å søke på spesifikke  

fylker/kommuner/kompetanseområder.

Planlegger:
Du får her en oversikt over hvor mange som mangler fagseminar. 
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Nyttige hjelpemidler/nettsteder

  Abc.aldringoghelse.no - informasjonsside om  
    ABC-opplæringen.

  Aldringoghelse.no – nettsiden til Nasjonalt  
    senter for aldring og helse.  
    Her finner du oppdatert fagkunnskap om  
    temaene demens, funksjonsevne og aldring,  
    psykisk helse og utviklingshemming og aldring.

  Helsedirektoratet.no: Her finner du nasjonale  
     faglige retningslinjer – blant annet om demens,  
     veiledere, rundskriv, faglige råd med mer.

  Stiftelsensor.no – Stiftelsen SOR arbeider med  
     informasjons- og kompetanseformidling, og  
     fagutvikling og sosialpolitiske innspill med særlig  
     vekt på holdningsarbeid og bevisstgjøring om  
     utfordringer og utviklingsmuligheter.

Lykke til i arbeidet med ABC-opplæringen!

– og husk at du alltid kan kontakte support via e-post

abc@aldringoghelse.no
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Dette dokumentet er utviklet i tråd med oppdrag gitt av Helsedirektoratet 

til Aldring og helse, samt avtaleverket mellom Aldring og helse og  

leverandørene av ABC-opplæringen.

Nasjonalt senter for aldring og helse:  
www.aldringoghelse.no    

Telefon: 33 34 19 50    
e-post: abc@aldringoghelse.no

For informasjon om ABC-samarbeidspartnere i fylkene, kontakt: 
abc@aldringoghelse.no

Oppdrag: Aldring og helses oppgaver er forskning samt utvikling og spredning av 
kunnskap og kompetanse om aldring og eldrehelse. 

Aldring og helse skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om 
aldring og aldringsprosesser, inkludert utviklingshemming og aldring, kognisjon og demens, 
og fysisk og psykisk helse hos eldre. Aldring og helse bidrar med kompetanseoppbygging og 
veiledning til hele helsetjenesten, både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialist- 
helsetjenesten, til andre tjenesteytere, brukere (pasienter og pårørende) og befolkningen for 
øvrig. Aldring og helse driver eget forlag, bibliotek, avholder kurs, har sammensatte opplærings- 
programmer og driver en fagskole. 

For mer informasjon, besøk våre hjemmesider!

Om Aldring og helse


