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• Statlig, nasjonal kompetansetjeneste 

 

• Omkring 110  ansatte, og ca. 85 årsverk, svært tverrfaglig 

 

• Eid av Sykehuset i Vestfold og OUS, organisatorisk underlagt Sykehuset i Vestfold 

 

• Ansatte i blant annet Tønsberg, OUS Ullevål, Lillehammer, Hamar, Kristiansand, Molde, Stjørdal, Trondheim, 
Stavanger, Asker og nå OUS Aker 

 

• Statlig grunnfinansiering 

• Forsknings- og utviklingsoppdrag 

• Salg av tjenester 

 - undervisning 

 - forlag 

 

 

www.aldringoghelse.no 

Demens     (1997) 

Funksjonshemning og aldring   (1999) 

Utviklingshemning og aldring   (2004) 

Alderspsykiatri   (2012) 

Geriatri  (Ny søknad om nasjonal kompetansetjeneste sendt oktober 2016) 
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www.aldringoghelse.no 

1) Forskning og utviklingsarbeid for å bedre 

 omsorgs- og behandlingstilbudet til eldre personer 

 i de aktuelle målgruppene og deres pårørende 

 

2) Rådgivning og veiledning til kommune- og  spesialisthelsetjenesten 

 

3) Tilby undervisning til aktuelle målgrupper 
 

4) Utvikling av læremateriale 

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse skal sikre høy kvalitet i 
helse- og omsorgstilbudet til eldre i hele Norge. Det gjør vi gjennom utvikling 
av kunnskap og omfattende og variert kompetansespredning.  

Vi skal være det foretrukne stedet for beslutningsmyndigheter, 
samarbeidsparter i fag- og forskningsmiljøer og allmenheten når de vil søke 
informasjon og utvikle kompetanse innenfor aldring og helse.  

Vi skal være det ledende forskningsmiljøet for praksisnær forskning innen 
aldring og helse.  

Vi skal samarbeide med, understøtte og bidra til å bygge opp fagmiljøer i 
forskning, kompetanseutvikling og klinisk praksis innenfor aldring og helse 
nasjonalt,  regionalt og lokalt, knyttet til både spesialist- og 
kommunehelsetjeneste. 
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• Fagbibliotek for alle 

• Forlag 

• Kurs og konferanser 

• Utdanning 

• Tidsskriftet  

 Demens & Alderspsykiatri 

Diverse utviklingsprosjekter og nasjonale satsinger 
 
Mange på oppdrag fra Helsedirektoratet og 
Demensplan 2020 
 
Tilsagn på 5 av 6 delprosjekter for 
kunnskapsgrunnlaget til kvalitetsreformen i 
eldreomsorg Leve hele livet, fra HOD 

 

• ABC nær 24.794 deltakere, 413 av 428 kommuner (96% så lenge det varer) 

• Med ABC til helsefagarbeider med 645deltakere, 285 bestått tverrfaglig 
eksamen, 152 bestått fagprøve 

• Fagskole med to studieretninger; 134 studenter pr. 31.12. Eget tilbud i 
Finnmark 

• 33 kurs og konferanser 

• Div. faglige foredrag, vitenskapelige foredrag på internasjonale kongresser 
og postere på nasjonale og internasjonale konferanser/kongresser 
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Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell  4000 timer  

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell  3510 timer  

Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell   129 timer  

 

Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell  708 timer  

 

Egen region: Etterutdanning av helsepersonell   1100 timer 

 

Totalt         9447 timer 

 

• Tidsskriftet Demens&Alderspsykiatri hadde 4 utgivelser i 2016, akkurat nå 
godkjent som nivå 1 vitenskapelig tidsskrift 

• Forlaget Aldring og helse hadde 25 publikasjoner i 2016 

• Bidratt til PPS: Praktiske prosedyrer for sykepleiere 

• Vårt bibliotek hadde om lag 350 henvendelser med 1200 utlån og 700 
litteratursøk.  

• Våre nettsider hadde 713 590 sidevisninger med 151 575 (42% økning) 

• Psykit relansert med 333 abonnenter 

• Vår Facebookside hadde 10 664 likerklikk 

• Vår Twitterkonto hadde 860 følgere 

 

 

• Konferanseapp lastet ned på 520 enheter 

 

• App Kunnskap om demens lastet ned på 4 785 enheter 
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• Fagpersoner/-miljøer i kommuner 

• Regionale utviklingssentra og 
kompetansemiljøer 

• Helseforetak/spesialisthelsetjenesten 

• Fylkesmennene 

• Høgskoler og universiteter (noen 
strategiske samarbeidsavtaler, bistillinger) 

•  Videregående opplæring og 
fagskolenettverk 

• Andre kompetansetjenester og 
kompetansesentra (noen strategiske 
samarbeidsavtaler) 

• Sentre for omsorgsforskning 

 
 

 

• Nettverk knyttet til 2 kvalitetsregistre 
• Diverse redaksjonskomiteer og 

referansegrupper for ulike satsinger 
• Nordiske kompetansesentre 
• Nordiske og internasjonale fagnettverk 

(rent faglige og som representant for 
myndighetene) 

• Diverse forskningsnettverk 

• Tett kontakt med direktorat og 
departement, særlig knyttet til demens 

• Interesseorganisasjoner 
• Vår faglige referansegruppe 

 

•Nasjonal retningslinje demens 
•Nasjonal veileder alderspsykiatri 
•Demensplan 2020 
•EU Joint action dementia 
•EU-gruppe Governmental Experts on dementia 
•Nordisk demensnettverk, med undernettverk 
•Og mange andre nasjonale og internasjonale 

fagnettverk og utviklingsprosjekter 

 

• Demensomsorgens ABC m/ Miljøbehandling  

 

• Eldreomsorgen ABC m/ fordypningspermer  

 

• Mitt Livs ABC 

 

• ABC musikkbasert miljøbehandling  

 

 

 

http://aldringoghelse.no/startside/abc-opplaering-1 
 

http://aldringoghelse.no/startside/abc-opplaering-1
http://aldringoghelse.no/startside/abc-opplaering-1
http://aldringoghelse.no/startside/abc-opplaering-1
http://aldringoghelse.no/startside/abc-opplaering-1
http://aldringoghelse.no/startside/abc-opplaering-1
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Marta S. Reggestad   

• Del av Kompetanseløftet 2020 – videreføring fra Kompetanseløftet 2015 
• Helsedirektoratet er vår oppdragsgiver  
• Prosjektet er knyttet til ABC – opplæringen Demensomsorgens og 

Eldreomsorgens ABC – Mitt Livs ABC  
• Prosjektet startet i 2010 – oppstart av grupper 2011  
• 707 deltakere  er registrert siden oppstart  
• 287 har bestått tverrfaglig eksamen vg3 i helsearbeiderfaget  
• 179 deltakere har bestått fagprøven og  gjennomsnittlig opplæringstid er 

29,5 mnd. 27 fagbrev 2017 – mange er oppmeldt og venter på tidspunkt til 
fagprøven 

• Avbrudd 14,2% 
• Fremmedspråklige 27 % 

 

• Opplæring tilpasset familie og 
arbeidssituasjon 

• Egen opplæringsplan med 
utgangspunkt i tidligere 
kompetanse    

• Fagplan ut fra læreplan i 
helsearbeiderfaget – egen  

• Fellessamlinger  

• Bruk av e- læring, 
nettforelesninger/ bruk av 
gruppeforum, spill, innlevering av 
oppgaver og logger 

 

• Veiledning og tilbakemelding fra 
kontaktlærer/ prosjektledelse  

• Veiledning på egen arbeidsplass 

• Utlån av lærebøker 
helsearbeiderfaget  

• Deltakelse i Demensomsorgens / 
Eldreomsorgens ABC / Mitt Livs ABC  

    

 



01.06.2017 

7 

Opplæringstid – teori 1 ½ år kombinert med praksis på egen arbeidsplass 

År 1 Deltakeren  1.fellessamling  Selvstudium  2.fellessamling  Selvstudium  3.fellessamling  Selvstudium  

Undervisning etter 

fagplan 

Kartleggingssamtale   

Nettforelesninger  

Innlevering av 

oppgaver og logger 

Undervisning etter 

fagplan 

Veieldningssamtale   

Nettforelesninger  

Innlevering av 

oppgaver og logger 

Undervisning etter 

fagplan 

Veieldningssamtale 

Nettforelesninger  

Innlevering av 

oppgaver og logger 

Aldring og helse   Undervisning  

Kartleggings- 

samtaler  

 Veiledning og 

tilbakemeldinger på 

oppgaver og logger  

Utarbeide 

individuelle 

opplæringssamtaler  

 Undervisning  

Gjennomgang av 

opplæringsplan 

Veiledersamling for 

ledere og veiledere  

Nettforelesninger  

Innlevering av 

oppgaver og logger 

Undervisning etter 

fagplan 

Veieldningssamtale   

  

Arbeidsplassen  Veiledet praksis på egen arbeidsplass, og opparbeide timer i praksis som kan godkjennes av fagopplæringen 

Være med i Demensomsorgens/ Eldreomsorgens ABC / Mitt livs ABC 

År 2 Deltakeren  4. fellessamling  Selvstudium  Eksamen  Fagprøve      

Undervisning etter 

fagplan 

Veieldningssamtale   

Nettforelesninger  

Innlevering av 

oppgaver og logger 

Tverrfaglig eksamen 

i helsearbeiderfaget 

vg3  

Fagprøve i 

helsearbeiderfaget  

Fagbrev og autorisasjon som 

helsefagarbeider  

Aldring og helse  Undervisning  

Veiledningssamtale

r og eventuelle 

justeringer av 

opplæringsplanen 

til deltakerne  

Veiledning og 

tilbakemeldinger på 

oppgaver og logger  

Veiledning og hjelp 

med oppmelding til 

fagprøve  

Tilbud om 

prøvefagprøve  

      

Arbeidsplassen  Veiledet praksis på egen arbeidsplass, og opparbeide timer i praksis som kan 

godkjennes av fagopplæringen 

Være med i Demensomsorgens/ Eldreomsorgens ABC / Mitt livs ABC 

Deltakeren arbeider som helsefagarbeider 

Alle deltakerne må dokumentere 60 mnd. med praksis med ulike muligheter for fratrekk i forhold til en eventuell realkompetansevurdering, tidligere utsanning og eventuelt ulike 
eksamener i progarmfag på vg1 helse og oppvekstfag og vg2 helsearbeiderfaget før oppmelding til fagprøve.  
Deltakerne kan også søke fylkeskommunen om å bli læring i helsearbeiderfaget.  

• Formelle krav – utdanning – fagbrev – offentlig godkjenning  

• Helsefagarbeiderens kompetanse er kunnskaper og ferdigheter som 
anvendes for å løse oppgaver eller utfordringer i omsorgstjenesten 
under helsefagarbeiderens ansvars- og kompetanseområde  

• Helsefagarbeiderens kompetanse er mer enn teoretiske kunnskaper – 
helsefagarbeideren må vise hva han/ hun kan gjennom praktiske 
ferdigheter i samarbeid med andre yrkesgrupper 

• Helsefagarbeideren vil utvikle sine kunnskaper og ferdigheter hele 
livet  

• Helsefagarbeideren er ansvarlig for å holde seg faglig oppdatert    

 

 

• Aldring og helse gir deltakerne oppfølging og veiledning ved prosjektleder 
og kontaktlærer under opplæringen 

• Egen opplæringsplan ut fra kartleggingssamtaler og tidligere kompetanse 
og arbeidserfaring  

• Samarbeidsavtale med arbeidsplassene til deltakerne  

• Veiledning  på egen arbeidsplass av fagpersonell 

• Hjelp og veiledning ved oppmelding til eksamen og fagprøve  

• Veiledning og gjennomføring av prøvefagprøve 
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• 9 deltakere fra Nordland: Vågan, Vestvågøy, Brønnøy, Rana, Hadsel, Narvik  

• 7 har bestått tverrfaglig eksamen i helearbeiderfaget  

• 4 har tatt fagbrev  

• 1 er nå ferdig med Bachelor i sykepleie og jobber som sykepleier i sin 
hjemkommune 

• 1 venter på dato for fagprøve  

• 1 trenger motivasjon for å melde seg opp til fagprøven  

• 1 er ferdig med teorien – skal opp til eksamen i juni 2017 

• 1 har avbrutt sin opplæring  

• Informasjon på fagsamlinger i  

   ABC – opplæringen  

• Informasjon på hjemmesiden til 

    www.aldringoghelse.no 

• Brosjyre  

• Deltakere – rekrutter nye deltakere  

• Ledere  

• Opplæringskontorer 

• Lokale samarbeidspartnere   

 

  

Formålet med prosjektet er å styrke  
kompetansen i tjenester til  

personer med utviklingshemming,  

særlig hos ufaglærte  
 

 

  

http://www.aldringoghelse.no/
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Hefte med basiskunnskap: 

 -hva er utviklingshemming 

 -lover og retningslinjer 

 -forutsetninger for gode tjenester 

 -vanlige helseutfordringer 

Finnes i elektronisk utgave og som lydfil på  

www.mittlivsabc.no 

Kan bestilles på post@aldringoghelse.no pris: kr 80.- 

PP-presentasjoner laste gratis ned fra www.aldringoghelse.no 

 

 

 
 

Dette må jeg kunne - 

gode tjenester til personer med utviklingshemning  

 

 

 Heftet består av fire deler  

• Del 1:omhandler noen av lovene som regulerer 
helse- og sosialtjenestene i kommunene 

• Del 2: gir en innføring i temaer som observasjon, 
rapportering, kommunikasjon, holdninger, etikk, 
hygiene, aktiviteter, forflytning-prinsipper, 
komplikasjoner ved immobilitet, måltider, 
ernæring, og tema i forbindelse med døden 

• Del 3: beskriver kort noen vanlige sykdommer hos 
eldre 

• Del 4: sjekkliste for opplæring av nyansatte 
PP-presentasjoner laste gratis ned fra www.aldringoghelse.no 
       

• Ledere deler ut heftet og ber arbeidstakeren lese heftet, noen må kvittere 
for at heftet er lest 

• Arbeidstakere kan ha en opplæringsdag der PP-presentasjoner benyttes – 
plukker ut de vesentlige temaene – og deler ut heftet 

• Noen får en veileder som følger opp arbeidstakeren – har 1:1 samtaler 
etter deler av heftet er lest 

• Fremmedspråklige ansatte bruker heftet, leser en del og kommer sammen i 
gruppe for å reflektere – snakke om temaene på norsk 

• Lærlinger og lærekandidat bruker heftet og har gruppesamlinger knyttet til 
fagstoffet 

• Helsefagarbeiderutdanning på videregående skoler benytter heftet som 
introduksjon / pensum 

http://www.mittlivsabc.no/
mailto:post@aldringoghelse.no
http://www.aldringoghelse.no/
http://www.aldringoghelse.no/
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•  Fagskoleutdanning i demens og alderspsykiatri 
http://aldringoghelse.no/file/fagskolen/dm-fagskole-da-2015-
web.pdf 

 

• Fagskoleutdanning i utviklingshemning og aldring 
http://aldringoghelse.no/file/fagskolen/dm-fagskole-ua-2015-
web.pdf 

 

• Opptak fra 1.3.17 oppstart september 2017 

 

 

 

• Ny hjemmeside: https://beta.aldringoghelse.no/ 

 

 

• Lik oss på Facebook  
https://www.facebook.com/aldringoghelse/?fref=ts 

 

• Prisbelønnet animasjonsfilm http://hvemsermeg.no/ 
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