
Brukerveiledning for ABC-kontakter                                                                                                                                                            

Alle spørsmål vedrørende ABC rettes til abc@aldringoghelse.no 

ABC-kontakten skal registrere deltakere med navn og e-post adresse. De skal opprette grupper, melde på seminar og velge gruppekontakt. Her 

er en enkel gjennomgang av hvordan dette gjøres. 

• Gå til abcregistrering.no (har du ikke fått tilgang som ABC-kontakt, send e-post til abc@aldringoghelse.no) 

• Logg inn med brukernavn og passord. Passord velger du ved første gangs innlogging, brukernavn er den e-posten du er registrert med i databasen. 

• Nå kommer du rett til siden hvor du velger ABC-perm 

 
• Velg dato for oppstart. Ofte er dette dagen det er oppstartsseminar.  



• Gi gruppen din et navn som du husker og kjenner igjen. Dette er obligatorisk, og skal gjøre det lettere for deg å finne igjen din gruppe. Jeg har kalt 

min gruppe «Aldring og helse sin ABC-gruppe» - tips: få med ord som sykehjem og hjemmetjeneste så kan du lett søke opp grupper på de forskjellige 

arbeidsplassene senere. 

 

 
 

 

 



• Klikk på legg til deltaker 

• Du får nå opp en oversikt over alle deltakerne i din kommune, du trenger bare skrive deler av navnet, du kan søke på fornavn eller etternavn. Hvis du 

ikke finner deltakeren du leter etter, så kan du prøve å søke på deler av navnet, det kan være registrert feil tidligere. Dette for å unngå 

dobbeltregistreringer. 

 
 

• Du må ha deltakerens e-post for å få registrert personen som deltaker i en gruppe 

• Klikker du på deltaker finnes ikke, så kommer du rett til siden hvor du kan opprette en ny deltaker. 

• Deltakeren blir da automatisk lagt til i gruppen når du oppretter deltakeren 

• Du søker så opp de resterende deltakerne. 

• Når gruppen er opprettet vil deltakerne få en engangslenke på e-post, som kun er gyldig i 10 dager. De må derfor logge inn på lenken innen 10 dager. 

Det kan derfor være lurt å informere dem om dette, når de er registrert. Hvis de ikke rekker dette, så kan du eller gruppekontakt, sende ny velkomst 

e-post. Se hvordan senere i denne veiledning. 



 

 

• For å finne igjen gruppen du har opprettet, trykk på fanen «mine grupper». Her kan du når som helst gå inn og velge/endre gruppekontakt og se 

framdriften til gruppa. 

• Å velge hvem som skal være gruppekontakt kan gjerne gjøres av eller sammen med gruppen, men det er du som må gi dem tilgangen de trenger. For 

å gjøre dette: finn gruppen det gjelder og trykk så på «administrer gruppekontakt». Du kan også bytte gruppekontakt underveis eller legge til flere 

om dere ønsker det. 

• Har du registrert en deltaker på feil gruppe, så kan denne deltakeren fjernes i dette bildet her. 

• Å registrere frammøte og fravær er gruppekontaktens jobb og de kan sette i gang så fort du har registrert alle deltakerne i gruppen og gitt 

gruppekontakten tilgang. 

• Her melder du også deltakerne på gruppen på seminar, dette kan også gruppekontakten gjøre. Hvordan dette gjøres blir beskrevet litt senere i 

brukerveiledningen. 



• Om du ønsker det har du til enhver tid mulighet til å se enkel statistikk på din kommunes ABC-deltakelse. Dette finner du under fanen 

«Kommunestatistikk» 

 

Påmelding til seminar 

 

• Du eller gruppekontakten melder deltakerne i gruppen på fagseminarene som følger permen de tar. 

• Du vil få en e-post fra abcreistrering.no når det er aktuelle seminar for deltakere i dine grupper tilgjengelig for registrering. 

(gruppekontakten får ikke denne e-posten) Alle deltakere må registreres på seminar og delta for å få ABC-bevis. Du trenger ikke velge 

samme seminar for alle gruppens deltakere, dersom det er flere seminar tilgjengelig for dine deltakere. 

• Når gruppen din er opprettet klikker du på velg seminar, da får du opp tilgjengelige seminarer som er opprettet av vår leverandør i din 

kommune. 

 

 



 

 

• som du ser får alle deltakerne i gruppen en e-post med informasjonen om at de er påmeldt seminar, hvor og når seminaret er. 



 

Da får du opp denne siden

 



• her kan du laste ned program og se all informasjon om seminaret 

• det er din kommunes ABC-leverandør (de som arrangerer seminaret) som registrerer oppmøte for alle deltakere på seminarene, dette 

kan ikke ABC-kontakt eller gruppekontakt gjøre. Det er derfor veldig viktig at alle deltakere får registrert seg ved oppmøte på seminar. 

 

Ettersende ABC-bevis eller lenke for pålogging 

 

• Du, eller gruppekontakt, kan ettersende ABC-bevis og ny lenke for pålogging til deltakere som trenger det. Alle deltakere kan også logge inn på 

abcdemensomsorg.no, abceldreomsorg.no, mittlivsabc.no eller abc.musikkbasertmiljobehandling.no og hente sine tidligere bevis. 

• Ettersende ABC-bevis kan gjøres på to måter, for en hel gruppe kan du finne gruppen under Mine grupper, du må da klikke den inn på hver deltaker 

og ettersende ABC-bevis. 

 

 
 

 

 



 

 

          



 

 

 

  

 

 

 

 



• Skal du sende ABC-bevis, eller ny lenke for pålogging til en enkelt deltaker går du til fanen deltaker 

 



Du kommer til denne siden når du klikker på navnet til deltakeren  

 

 

• Deltakerne kan også selv gå rett til siden for permen de tar og få tilsendt lenken på nytt. Enten det er abcdemensomsorg.no, 

abceldreomsorg.no, mittlivsabc.no eller abc.musikkbasertmiljobehandling.no så er framgangsmåten den samme.  

• De klikker på registrer bruker, skriver inn sin e-post adresse (den de er registrert med) og får lenken tilsendt på e-post. 

• På disse sidene kan de også finne sine tidligere ABC-bevis, og få disse tilsendt på e-post. 

 

 

 

 

 

 



 

 

• HVIS DU SLUTTER SOM ABC-KONTAKT SÅ GI BESKJED OM DETTE TIL abc@aldringoghelse.no veldig fint om du da har informasjon om 

hvem som skal overta etter deg. 

• Det er også veldig viktig at du informerer alle deltakere til å logge inn på sin side for permen de tar, og oppdaterer informasjonen om 

seg selv. Vi trenger dette til anonymisert statistikk som vi sender til Helsedirektoratet 

 

Deltakere i Demensomsorgens ABC logger inn på abcdemensomsorg.no 

Deltakere i Eldreomsorgens ABC logger inn på abceldreomsorg.no 

Deltakere i Mitt livs ABC logger inn på mittlivsabc.no 

Deltakere i ABC Musikkbasert miljøbehandling logger inn på abc.musikkbasertmiljobehandling.no 

ABC-kontakter og Gruppekontakt logger inn på abcregistrering.no  

LYKKE TIL MED JOBBEN SOM ABC-KONTAKT! 

VED SPØRSMÅL, SÅ IKKE NØL MED Å TA KONTAKT PÅ abc@aldringoghelse.no 

Se her for mer informasjon om ABC-opplæringen: https://abc.aldringoghelse.no 
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