
«Mitt livs ABC» 

Strategi for å bygge kompetanse om 
utviklingshemming i kommunene 

Marion Elisabeth Ness

Seksjonsleder HAVO 

Helse Nord-Trøndelag 



Stortingsmelding 45 (2012 – 2013) Frihet og likeverd. 
Om mennesker med utviklingshemning.

s. 21: Helse og omsorgsdepartementet vil etablere «Mitt livs 
ABC» som en del av Kompetanseløftet 2015 og etter modell 
av Demensomsorgens ABC. 
Formålet med tiltaket er å styrke kompetansen i 
tjenestene til personer med utviklingshemning, 
særlig hos ufaglærte.



• Et nasjonalt kompetansetiltak
• Helsedirektoratet eier prosjektet
• Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og 

helse utvikler materiell og har oppgaven med 
implementering og drift i samarbeid med 
kommunene, utviklingssentra og spesialisthelse-
tjenesten.

• Aldring og helse rapporterer til Helsedirektoratet



• ABC modellen er en helhetlig 
læringspakke

• Er for alle yrkesgrupper i 
tjenesteyting til personer med 
utviklingshemming

• Også tilpasset dem som ikke 
har  helsefaglig-, sosialfaglig-
eller pedagogisk utdanning



Å bidra til at personer med 
utviklingshemming får:

• bedre livskvalitet

• bedre tjenester

• bedre rettsikkerhet 



Infofilm om ABC-opplæringen

HIhttps://youtu.be/cRJVSrJA_HI

https://youtu.be/cRJVSrJA_HI


• Fagstoff

• ABC-grupper

• Seminarer



• Hefte med basiskunnskap

• -hva er utviklingshemming

• -lover og retningslinjer

• -forutsetninger for gode

• tjenester

• -vanlige helseutfordringer

• Finnes også elektronisk og som lydfil på www.mittlivsabc.no

• Bestilles på post@aldringoghelse.no pris: kr 80.-

• PP-presentasjoner laste gratis ned fra aldringoghelse.no

Dette må jeg kunne -
gode tjenester til personer med utviklingshemning 

http://www.mittlivsabc.no/
mailto:post@aldringoghelse.no


Perm 1 inneholder 10 hefter 

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: Tvang og makt



Hefte 1: Alternativ og supplerende kommunikasjon

Hefte 2: Helhetlig tjenestetilbud  

Hefte 3: Autismespekterforstyrrelser

Hefte 4: Nedsatt fysisk funksjonsevne

Hefte 5: Psykisk helsearbeid og psykiske sykdommer

Hefte 6: Å bruke teknologiske løsninger i tjenestene 

Hefte 7: Aldring og aldringsprosesser 

Hefte 8: Helseoppfølging

Hefte 9: Miljøarbeid - fordypning 

Hefte 10: Utfordrende atferd

Perm 2 inneholder 10 hefter 



• er selvdrevne, men må ha en ordstyrer

• er helst tverrfaglig sammensatte

• Det anbefales 6 – 8 deltakere pr gruppe

• har kontrakt for samhandling og er bevisste på 
taushetsplikt

• en deltager har ansvar for å registrere oppmøte, og 
være den gruppas medlemmer kontakter ved 
fravær etc.

DIALOGEN og gruppeprosessen er viktig!



To fagseminarer til hver studieperm

– Introduksjon til modellen

– Faglig påfyll

– Erfaringsutveksling

– Treffe kollegaer, danne nettverk 

Motivering for videre arbeid
Undervisning fra fagpersoner i spesialisthelsetjenesten og kommunene 



• Deltagerne får deltagerbevis ved 
minimum 80% oppmøte

• Kommunene kan søke økonomisk støtte 
fra Fylkesmennene



Infofilm om ABC-opplæringen

https://mittlivsabc.no/

https://mittlivsabc.no/


Vårt arbeid, og erfaringer til nå

• HAVO i Helse Nord- Trøndelag startet 
planlegging av «Mitt livs ABC» høsten 2016

• Vi startet med å sende mail til alle 
kommunekontakter for «Demensomsorgens 
ABC» vår 2018. Mail til 23 kommuner

• Deretter mail til: enhetsledere, oppvekstsjefer, 
helse- og sosialsjefer og andre i lignende 
stillinger



• I mailen inviterte vi til informasjonsmøte. Slo sammen 
flere kommuner slik at vi gjennomførte 7 
informasjonsmøter.  

HAVO lånte rom i kommunen hvor møtet ble holdt.

• 13 (av 23) kommuner representert i 
Informasjonsmøtene

• Ingen oppvekstsjefer eller helse- og sosialsjefer 
møtte, men ledere på ulike nivå, og 
kommunekontakter

16.09.2019 16



1. Fagseminar høst 2018:

16 kommuner påmeldt

140 deltagere

09.30 - 10.00:  Registrering og kaffe

10.00 - 10.10:  Velkommen + kort informasjon om Habiliteringstjenesten for voksne/HAVO

10.10 - 10.50:  Introduksjon til Mitt Livs ABC og studiemodellen + gruppearbeid   

10.50 - 11.00:  Pause

11.00 - 11.45:  Hva er utviklingshemming?

11.45 - 12.45:  Lunsj

12.45 - 13.30:  Hva er utviklingshemming?

13.30 - 13.45:  Pause

13.45 - 14.30:  Etikk, kommunikasjon, miljøarbeid

14.30 - 14.45:  Pause 

14.45 - 14.20:  Etikk, kommunikasjon, miljøarbeid

15.20 - 15-30:  Avslutning og vel hjem!
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Kompensasjon for innsats til 
underleverandør

• Samarbeidsmøter/stand på seminar kr 5000,-

• Fagseminar 20-59 deltagere kr 12 000,-

• Fagseminar 60-99 deltagere kr 16 000,-

• Fagseminar 100 deltagere eller fler kr 20 000,-



- Erfaringsseminar Gardermoen høst 2018 (v/Aldring og 
helse)

- Utviklingssenteret nord i Trøndelag har tatt over ansvar 
som underleverandør. HAVO stiller med forelesere på 
fagseminar.

- Oppstart av perm 2 og ny runde med perm 1 høsten 
2019.

- Et mål å rekruttere flere som arbeider med barn og 
unge!
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For mer informasjon se: 


