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Likeverdige helse og omsorgstjenester 

• NOU 2016: På lik linje 

• Kompetanse er viktig for å sikre forsvarlige og likeverdige tjenester til 
personer med utviklingshemming 

• Det er mange ufaglærte som jobber i tjenestene til 
utviklingshemmede, særlig innenfor helse- og omsorgstjenestene og i 
opplæringssektoren. Det er også behov for å styrke kompetansen hos 
ansatte med grunnutdanning 

• Manglende kunnskap om rettigheter, selvbestemmelse, psykisk 
sykdom, fysisk aktivitet og ernæring, alternativ og supplerende 
kommunikasjon, og bruk av velferdsteknologi 
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Helsetilsynets landsomfattende tilsyn 

• Utilstrekkelig opplæring og kunnskap om aktuelle somatiske og 
diagnoser og tilstander, som epilepsi, diabetes, feilernæring, 
cerebral parese, forskjellige type utviklingshemminger, 
kommunikasjon tilpasset den enkelte bruker og psykiske lidelser 

• Mangel på grunnleggende kunnskap om utviklingshemming og 
om målrettet miljøarbeid, at det er gitt utilstrekkelig opplæring i 
enkeltbrukeres funksjonsnivå, diagnoser, utfordringer og behov, 
og det er eksempler på at mange ansatte ikke kan føre journal 
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15.11.2017 

«Jeg mener funnene i tilsynsrapporten var alvorlige og uakseptable. 
Denne regjeringen har tidligere i år innført forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Denne forskriften 
pålegger lederne i kommunene å arbeide med kvalitetsforbedring. 
Jeg forventer derfor at kommunene leser nøye gjennom 
tilsynsrapporten og bruker den aktivt i sitt forbedringsarbeid. Jeg vil 
også ta opp funnene i tilsynsrapporten med KS, og regjeringen vil 
følge opp saken i arbeidet med den nye strategiplanen for 
likestilling av personer mer funksjonsnedsettelser.» 

Helseminister Bent Høye, 8.11.2017 
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Fagsammensetning i omsorgstjenestene 

Ufaglærte; 
28,80% 

Videreg. 
utdanning; 

39,80 % 

Høyere 
utdanning; 

34,40% 

112 422 årsverk i 2007 133 686 årsverk i 2016 

Ufaglærte 
28,60 % 

Videreg. 
utdanning 

42 % 

Høyere 
utdanning 

29,40 % 
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Satsninger i tjenestene – hva skjer? 

• Kompetanseløft 2020 

• Kompetanse- og innovasjonstilskuddet 

• Tilskudd til kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer 
med utviklingshemming 

• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og 
omsorgstjenesten 

• Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og 
sammensatte behov 
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Fra høringsutkastet til veileder for  
Kommunens oppfølging av brukere  
med store og sammensatte behov 
 



Mitt livs ABC 
• Etablert etter modell av demensomsorgens ABC 

• Styrke kompetansen i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten til mennesker med 
utviklingshemming 

• Det overordnede målet er å bidra til god 
livskvalitet, gode tjenester og rettsikkerhet  

• Retter seg mot alle som jobber i tjenestene, men 
formålet er å styrke kompetansen særlig hos 
ansatte uten helse-, sosial- eller pedagogisk 
utdanning 
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Effekt av demensomsorgens ABC 

• Evaluering av demensomsorgens ABC 

• 1795 deltakere i 90 kommuner 

• Signifikant økning i personsentrert omsorg og jobbtilfredshet 

 

 

 

 
Kilde: Rokstad m.fl. (2016) The impact of dementia ABC educational programme on competence in person-
centred dementia care and job satisfaction of care staff. International journal of older people nursing. 
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Oppdraget 

• Helsedirektoratet har gitt oppdrag til Nasjonal 
kompetansetjeneste for Aldring og helse å: 

– Utvikle opplæringsmateriell 

– Implementere Mitt livs ABC i flest mulig kommuner, i flest 
virksomheter og hos flest mulig ansatte 

• Opplæringsmateriellet skal inneholde enkel teori uten vanskelig 
fagterminologi, beskrivelse av god praksis og gi en forståelse av å 
jobbe i kommunen som system og hvilke juridiske rammer som 
gjelder 
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Bærende elementer i ABC modellen 

• Opplæringsmateriell (Aldring og helse) 

– Leses av hver enkelt deltaker 

– Ca. en mnd per hefte 

• ABC grupper (kommunen) 

– 1 til 2 møter i gruppen per hefte 

• Seminarer (USHT, spesialisthelsetjenesten ++) 

– To obligatoriske heldags fagseminarer for hver perm 

– Samarbeid med ulike fagmiljø 
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Struktur 

Deltakere 

Gruppekontakter 

ABC kontakter 

Samarbeidspartnere 

Aldring og helse 
Helsedirektoratet 
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Opplæringsmateriellet 
• «Dette må jeg kunne - gode tjenester til personer med  utviklingshemming» - ferdig mai 2016  

 
• ABC-opplæringen:  

– Perm 1 inneholder 10 hefter – ferdig oktober 2017 
– Perm 2 inneholder 10 hefter – under utarbeidelse 

 
• På www.mittlivsabc.no finnes: 

– Heftene som tekst og lydfil 
– Filmklipp 
– Nyttige lenker  
– Tips til videre lesning 

 
• Redaksjonell prosess: 

– Eksterne og interne forfattere 
– Behov for ulik kompetanse: miljøarbeid, praksis, juss, internkontroll mm 
– Godkjenning  av Helsedirektoratet 
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Perm 1 – grunnleggende 

Hefte 1: Introduksjon  
Hefte 2: Om utviklingshemming 
Hefte 3: Etikk 
Hefte 4: Kommunikasjon 
Hefte 5: Miljøarbeid 
Hefte 6: Helse og helseutfordringer 
Hefte 7: Opplæring, dagtilbud og arbeid 
Hefte 8: Trivsel og sosialt nettverk 
Hefte 9: Aktive liv – muligheter og utfordringer 
Hefte 10: Rettssikkerhet - tvang og makt 
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Perm 2 – fordypning  

Hefte 1: Alternativ og supplerende kommunikasjon 
Hefte 2: Helhetlig tjenestetilbud   
Hefte 3: Psykisk helsearbeid og psykiske lidelser 
Hefte 4: Nedsatt fysisk funksjonsevne 
Hefte 5: Autismespekterforstyrrelser 
Hefte 6: Teknologiske løsninger i tjenestene  
Hefte 7: Helseoppfølging 
Hefte 8: Aldring 
Hefte 9: Miljøarbeid - fordypning  
Hefte 10: Utfordrende atferd 
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ABC gruppene 

• Sammensatt på tvers 
– Fordel med tverrfaglige grupper med faglærte og ufaglærte som deltar 

sammen 
– Lære om hverandre/bekjempe hjemblindhet, stiavhengighet og velte 

små tuer 
• Lese hefte 

– Papir 
– Nettside, video,  lyd 

• Møte i gruppe 
– Skummelt i starten 
– Hvordan skape gode grupper? 
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Fagseminarer 

• Det avholdes to obligatoriske heldags fagseminarer per perm 

• Følger innholdet i permene 

• Praktisk info 

• Nettverksarbeid 

• Samarbeid med fagmiljø 

• Faglig påfyll! 
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Med ABC til fagbrev 

• På oppdrag fra Helsedirektoratet har Aldring og helse laget et 
opplæringsprogram som resulterer i Helsefagarbeiderutdanning 

• Bygger på Mitt livs ABC eller en av de andre ABCene 

• I tillegg pensum fra helsefagarbeiderutdanningen 

• Samlinger og nettbasert 

• Veiledning på egen arbeidsplass 

• Fagprøve 

• Se: https://www.aldringoghelse.no/abc/med-abc-til-fagbrev/ 
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Økonomi 

• Helsedirektoratet dekker kostnader til utvikling av alt materiell, 
men ikke trykkekostnader; Hver perm kr 500,-  og «Dette må jeg 
kunne» kr. 80,- 

• Helsedirektoratet dekker kostnader til undervisning på 
seminarene etter fast takst, dette faktureres Helsedirektoratet 
via Aldring og helse 

• Kommunene dekker kostnader til lokaler og bevertning 

• Kommunen kan søke kompetanse- og innovasjonstilskudd fra 
Fylkesmannen  
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Status for implementering 

• Antall deltagere startet opp per 23.10.17: 1444 

• Antall kommuner startet opp per 23.10.17: 62 

• Virksomheter i fylker som har inngått avtale og startet/starter 
opp: Oslo, Østfold, Vest-Agder, Sogn og Fjordane, Midt-Troms 
v/Løkta, Finnmark, Vestfold, Aust-Agder, Rogaland, Nord-
Trøndelag og Nordland   

• Antall seminar 1 arrangert: ca. 32  

• Antall seminar 2  arrangert – 2 i Vest-Agder og 1 i Haugesund 
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