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Eldreomsorgens ABC er et studiemateriell beregnet til bedriftsintern opplæring

blant personell i pleie- og omsorgstjenesten. Opplæringen foregår i selvstyrte,

tverrfaglige studiegrupper på arbeidsplassen.

Materialet består av studiehefter som er samlet i fem permer etter tema. De to

første permene, Grunnmur og Reisverk, inneholder basishefter som danner grunnlag

for videre fordypning.Til nå er det utviklet to fordypningspermer (loft). Den ene av

disse omhandler somatiske sykdommer i høy alder og behandling av disse. Permen

har fått navnet Geriatri og består av 11 studiehefter. Den andre permen, Demens,

omhandler demens-sykdommer og behandling. Permen består av 13 studiehefter.

En fordypningsperm om alderspsykiatri er under arbeid.

Eldreomsorgens ABC bygger på Alderspsykiatriens ABC som ble utviklet på 

1990-tallet. Nærmere 2000 personer har gjennomgått Alderspsykiatriens ABC, og

rapporterer at de har hatt stort utbytte av dette. Nasjonalt kompetansesenter for

aldersdemens har hatt henvendelse fra mange av disse. De ønsker nå å gå videre

med studiegrupper innen de nye fordypningspermene, som er tilgjengelig i

Eldreomsorgens ABC, uten å måtte starte fra begynnelsen av med Grunnmur og

Reisverk.Vi har derfor valgt å sette sammen en tilleggsperm som sikrer at gruppe-

deltakerne kan bygge videre på det de i sin tid gjennomgikk i Alderspsykiatriens

ABC. Permen inneholder en del basistema som: aktuelle nye og eldre lover,

ernæring, hygiene, anatomi, fysiologi og legemiddelhåndtering. I tillegg er det et

hefte om overgrep, stress og kriser. Tilleggspermen avsluttes med temaheftet, Godt

liv i eldre år. Med disse heftene som ballast i tillegg til de opprinnelige basisheftene,

bør man stå godt rustet til å fordype seg i de nye loftene i Eldreomsorgens ABC.
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