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Evaluering av ABC-modellen 



 

 

• Studiegrupper               

 

• Studiemateriale 

 

• Seminar 

 



Hensikten var: 

 

Å vurdere nytteverdien av ABC-modellen i lys av 

kommunenes behov for kvalifisert og faglig oppdatert 

personell  innen demensomsorg og generell 

eldreomsorg?  

 

 



• Av 430 kommuner hadde 306 kommuner per 

mai 2011 tatt ABC-modellen i bruk. Alle ABC-

deltakende kommuner ble inkludert i studie 

 

• Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av 

strukturerte datainnsamlingsskjemaer 

 

• Deskriptiv evalueringsstudie 



Fokusgruppeintervju gav datagrunnlag for 
utarbeiding av skjema. 
 
• Pilottestet 

 
• 2 datainnsamlingsskjemaer ble utarbeidet 

 
• Kommunekontakter/avdelingsledere 

 
• ABC-deltakere 

 
. 



 

612 skjemaer ble sendt 

til kommunekontakter 

og avdelingsledere 



 

549 spørreskjemaer ble 

sendt til et tilfeldig 

utvalg av ABC deltakere 

 

 



• Til sammen 1 161 spørreskjemaer ble sendt til 

navngitt adresse  i 306 kommuner 

 

• Frivillig deltakelse 

 

• Utfylt skjema ble regnet som samtykke å delta 

 



Halvparten av respondentene ga 

tilbakemelding 
 

Disse svarbrevene var fra 260 kommuner og det vil si 

at 86 % kommunene hadde en eller flere informanter  
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Hovedkategoriene var: 

  

1. Kunnskapsutviklende studiehefter 

2. Studiegruppene som felles forum 

3. Nyttige seminarer 

4. Leder som nøkkelperson 

5. Kompetanseutvikling 

 



94 % svarte at ABC-deltakerne fikk faktakunnskap 
(svar fra både de med og uten helsefaglig utdanning) 

 

• Eksempler fra demensomsorgen, samt  
arbeidsoppgaver gir ettertanke, refleksjon og 
diskusjon i gruppen 

• Studiematerialet ble brukt til oppslagsverk og var 
nyttige i internundervisningen 

 

• Arbeid med fagstoffet ga nye oppdagelser og det 
var verdifullt at alle gikk gjennom det samme 
fagstoff uansett fagbakgrunn 

 

 

 
 

  



ABC-deltakerne fikk faktakunnskap og 

erfaringsutveksling på tvers av faggrupper og 

avdelinger 

• Noen arbeidet på sykehjem og andre i gruppen 

arbeidet i hjemmetjenesten og dette ga større 

forståelse for hverandres arbeidssituasjon 

• Refleksjon i studiegruppene hadde positiv effekt 

på arbeidsmiljøet 



Faktorer som fremmet et trygt læringsmiljø  

• Grupperegler ble fulgt 

• Alle deltakere hadde lest studieheftet 

• Avdelingsleder fulgte med  

 

 

 



Seminarene gav faglig påfyll og motivasjon til å 

arbeide med ABC-studie 

• Motiverende å møte fagfeller fra andre 

kommuner for å dele erfaringer 

 

• Leder hadde en viktig rolle for praktisk å legge 

til rette for at ABC-deltakerne fikk fri for å delta 

på seminarene 

 

 

 

 

 

 



Leder en nøkkelperson for å:  

• Praktisk å legge til rette for å delta i 

studiegrupper og seminarer 

 

• ABC-deltakerne formidlet kunnskapen til 
personalgruppen 

 

 



• Over 90 % mente at ABC-deltakerne brukte 

fagkunnskapen i arbeidet 

• ABC-modellen passer til både de uten og med 

helsefaglig utdanning 

• Over halvparten mente at ABC-studiet 

stimulerte til noen tok mer helsefaglig 

utdanning  

• Flere hevdet at ABC-modellen burde være 

obligatorisk for alle som skal arbeide i 

demensomsorgen 

 



• ABC modellen anbefales som et tverrfaglig 
opplæringstiltak for å kvalifisere helsepersonell 
i kommunal demens- og eldreomsorg  

• ABC-modellens styrke er studiegruppens  
sammensetning på tvers av profesjoner, 
utdanningsnivå og avdelinger der de reflekterer 
over faglige og etiske spørsmål ut fra erfaring- 
og fagsbasert kunnskap  

• Avdelingsleders rolle er avgjørende for at 
kompetansen blir anvendt på avdelingen (noen 
avdelingsledere etterspør den pedagogiske 
nøkkel for å få dette til) 

 



• Våren 2014: 18 028 ABC – deltakere 

 

• 394 kommuner deltar nå i 

opplæringsprogrammet 

 

• Over 350 har startet i prosjektet «Jeg vil bli 

helsefagarbeider – med ABC til fagbrev» 

 

 



Demensomsorgens  
ABC 

Eldreomsorgens  
ABC 

«Psykiske lidelser i eldre år» 
En ny ABC perm under arbeid - utgis våren 2015 


