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ABC- hva er det?

De viktigste folkehelseutfordringene i dag er knyttet til mental 
helse. 

Mental sunnhet er alt det som gjør livet verdt å leve.                 
Alt som gir livsmot, mening, aktivitet og trivsel. 

ABC er et konsept for forebyggende mental sunnhet for folk 
flest, som nå skal utformes i Trøndelag de neste tre årene.



ABC 
- mental sikringskost

ABC- konseptet er utviklet i Australia og Danmark og nå 
tatt til Norge av Norsk HPH ved Ahus, som også har 
utformet informasjonsbasen abcmentalsunnhet.no. 

Abc-konseptet er den første forskningsbaserte innsats 
som retter seg mot hele befolkningen, og den gir et nytt, 
positivt og handlingsorientert fokus på mental sunnhet. 

Folkehelsealliansen i Trøndelag har mental helse som en av 
sin satsningsområder, og har nå initiert et tre-årig ABC-
prosjekt i samarbeid med Nord- og Sør-Trøndelag Røde 
kors, med støtte fra Gjensidigestiftelsen. 



ABC
- så enkelt er det!

ABC skal oppmuntre folk flest til å gjøre forebyggende 
tiltak for å styrke sin egen og andres mentale helse, 
gjennom oppfordring til å:

Gjøre noe aktivt (Act)

Gjøre noe sammen (Belong)

Gjøre noe meningsfylt (Commit)

Mental sunnhet er noe vi gir til oss selv og til hverandre. 



Sammen om ABC         
i Trøndelag

• Overordna mål for prosjektet er å bedre den 
psykiske helsen i befolkningen og gi styrket 
bærekraft i Trøndelag.

• ABC-prosjektet skal oppmuntre folk flest til å 
gjøre forbyggende tiltak for å styrke sin psykiske 
helse, og konkretisere hva folk selv kan gjøre for 
å forberede sin egen og andres psykiske helse i 
hverdagen – der de er.



Forprosjekt våren 2019

Bistand fra kompetansenettverket Prospera.

• Tidligere erfaringer

• Nåværende kjennskap til ABC-konseptet i dag

• Forslag til mål

• Forslag til handlingsplan

• Forslag til kommunikasjonsplan

Sluttrapport overlevert 13. juni 2019.



Utfordringer og 
muligheter

• Store forventninger og ambisjoner.

• Ønsker om samarbeid på tvers.

• Alliansepartnerne har lav kunnskap om ABC-
konseptet.

• ABC- må konkretiseres.

• Må skje noe aktivitet raskt.



Forankring først

• Bygge kjennskap, kunnskap og konkrete 
tilbud hos medlemmene i Folkehelsealliansen

• Vektlegge endringsledelse og utvikle en 
visjon som skaper motivasjon til endring.  

Utkast til visjon:

En mental sterk befolkning er best både for 
samfunnet og den enkelte.



Mål for perioden 
2019-2022

• Tilpasset ABC-konseptet til Norske forhold.

• Utviklet kunnskap og kompetanse hos 
alliansepartnerne i bruk av ABC-konseptet.

• Tatt i bruk ABC-konseptet hos utvalgte 
målgrupper og gjennomført en evaluering for å 
måle effekten av bruken av denne.

• Skaffet finansiering for gjennomføring av 
strategien.

• Etablert og utviklet en velfungerende og 
handlekraftig prosjektorganisasjon.



Godt tidspunkt

Det er bred erfaring fra andre land om at 
implementering av ABC-konseptet er mulig.

Det er stor oppmerksomhet rundt psykisk helse, 
politisk prioritert. 

En treårig satsing er gir arbeidsrom for sette i gang 
gode prosesser for å samarbeide om bedre mental 
sunnhet for alle. 

Så da er det bare å invitere alle til                               
– å samarbeide om ABC! 



Medvirkning 

Ungdom vil være en prioritert målgruppe i ABC-
prosjektet, og tidlig medvirkning er viktig for å 
finne fram til aktuelle ABC-tiltak som gruppen 
har behov for. 

TRØBUR blir med i styret for ABC og sikrer at 
unge stemmer blir hørt.

Klar, ferdig, gå – for ABC!



Hopp i det!


