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Symptomer på angst og 
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mellom 13 og 19 år
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• Stabil og relativt høy andel med psykiske plager 
blant voksne (SSB levekårsundersøkelser)

• Økende alkoholproblemer blant eldre

• Ungdom (16-24 år) økning i psykiske plager 
perioden 1998-2012. (SSB levekårsunder-
søkelser)

Psykiske 
helseutfordringer 
i befolkningen
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Innsiktsarbeid blant alliansepartnerne

• Intervju

• Workshop



Funn fra intervju
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Lav kjennskap og kunnskap om ABC

Stort potensiale for å få til noe viktig

ABC må konkretiseres

Ønske om samarbeid

Vi trenger en plan

«Håper at det blir raske 

resultater. At det ikke bare 

blir prat.»

«Må kutte all 

akademia og gå 

rett på effekter og 

tiltak.»

«Partnerne må få velge 

selv hvor aktiv de skal 

være i prosjektet."



Heldags workshop



20-års veikart for ABC-satsningen



Prioriterte målgrupper



Personlighet



Basert på innsiktsarbeidet har Prosperaprosjektet utarbeidet en 
kommunikasjonsplan, strategiske mål og en handlingsplan



Anbefalinger fra Prospera – strategiske mål

Tilpasse ABC-konsept til norske forhold 1

Utvikle kunnskap og kompetanse hos alliansepartnerne i bruk av ABC-konseptet2

Ta i bruk ABC-konseptet hos utvalgte målgrupper og gjennomført en evaluering for å måle effektene av bruken3

Skaff finansiering for gjennomføring av strategien4

Etabler og utvikle en velfungerende og handlekraftig prosjektorganisasjon, som setter alliansen i 
stand til å realisere målsettingene for ABC-konseptet5



God kjennskap og kunnskap om ABC-konseptet internt blant 
alliansepartnerne 

Normalisere begrepene mental helse/mental sunnhet/psykisk 
helse

Kommunisere ABC på en måte som fungerer bra på norsk 

Anbefalinger fra Prospera – kommunikasjonsmål
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• Bruk tid internt i Folkehelsealliansen på å bygge kunnskap gjennom et 
godt opplæringsarbeid

• Prioriter målgrupper når dere går eksternt ut

• Gå eksternt når mottaksapparatet er klart

• Gjør arbeidet permanent – diskuter hvordan ABC-satsningen skal 
være etter prosjektets slutt




