
 
 

 
KOMPETANSENETTVERK FOR ABC-KONTAKT   
 
 
  
Kompetansenettverk i regi av USHT= Deltagere skal ha mandat til å drive 
opplæring og overføre ny praksis på egen arbeidsplass (train-the-
trainer). Målet er praksisendring gjennom økt bevissthet, kunnskap, 
forståelse og refleksjon rundt praksisfeltet  
  

Prinsipper for fagnettverk, ref.T. Ogden s. 14.  
  
 
 Mål : 

Styrke og støtte ABC-kontaktens rolle i å planlegge, gjennomføre og følge opp 
ABC-opplæring i egen kommune. Dette gjennom: 
• opplæring i ABC-kontaktens oppgaver 
• Kunnskap om metoder for å jobbe systematisk med refleksjon for å ta i bruk 

kunnskap i ABC-opplæringen  
• Dele erfaringer med andre ABC-kontakter og lære av hverandre 
 

Formål og nytteverdi: 
 

Få kunnskap og erfaring med å støtte læreprosessen for gruppene som 
gjennomfører ABC-opplæring i egen kommune.  
 

Ansvarsområder: 

USHT Viken (Buskerud) har ansvar for fagseminarer, oppfølging og 
informasjon opp mot kommunens ABC-kontakt. 

Kommunens ansvar er å tilrettelegge slik at ABC-kontakten kan utføre sine 
oppgaver i henhold til Aldring og Helse sin ABC-opplæring. 

ABC-kontakten er Kommunens sentrale bindeledd opp mot leverandøren 
USHT VIKEN (Buskerud). ABC-kontakten skal sette seg inn i kriteriene for 
gjennomføring av ABC-opplæringen, og tilrettelegge for at deltakerne kan 
gjennomføre opplæringen og motta ABC-bevis. 
 



 
 
 
 
 
Oppgaver USHT: 

USHT Viken (Buskerud) skal  
- opprette og holde kontakt med alle kommunene i sine områder  
- tilføre oppdatert informasjon om ABC-opplæringen.  
- opprette tett samarbeid med ABC-kontakter i hver av kommunene.  
- holde informasjonsmøter  
- arrangere fagseminarer for kommunene 
- informere om hvordan ABC-opplæringen kan gjennomføres 

 
Oppgaver ABC-kontakter: 

ABC kontakten registrere deltakere via nettsiden abcregistrering.no i god tid 
før oppstart og bestiller ABC materiell.  
 

ABC kontakten skal videre utføre følgende oppgaver: 
- Ha kontakt med ABC koordinator hos leverandør. 
- Bruke abcregistrering.no aktivt. 
- Ta kontakt med support/bistand for abcregistrering.no hos Aldring og helse 

ved behov 
- Sette sammen deltakerne i ABC-grupper 
- Gi gruppekontaktene tilgang til elektronisk registrering av fremmøte i 

gruppene.  
- Være tilgjengelig for leverandør og aktivt bidra for å legge til rette for 

opplæringen. 
- Informere ABC-gruppene om planer og tidspunkt for fagseminarene. 
- Følge opp og veilede deltakere som får avvik i gjennomføringen. 
- Støtte gruppenes læreprosesser.  
- Formidle informasjon om påbygningspermer og nyheter om ABC-

opplæringen. 
- Planlegge informasjonsmøter i kommunen sammen med USHT Viken 

(Buskerud). 
 

 
 
   
 


