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ABC-prosjektet i Trøndelag har vi 
kalt for Hodebra. Vi ville finne et 
nytt begrep som intuitivt kunne  
knyttes til noe positivt og 
mulighetsorientert, som også 
kunne inspirere til aktivitet og 
livsglede. 

Dette er et godt utgangspunkt for 
Folkehelsealliansen i Trøndelag 
(FiT) til å bygge en bred kampanje 
som fremmer psykisk helse i 
befolkningen i fylket. 



Å fremme mental sunnhet.

Hodebra bygger på ABC-konseptet, som er forskningsbasert 
kunnskap om faktorer som fremmer psykisk helse. ABC står for 
Act, Belong, Commit. Dette er en forebyggende innsats som 
retter seg mot hele befolkningen og har fokus på det som gir 
livet mening, glede og verdi, for den enkelte der man er.

Hodebra handler om å oppfordre alle til oftere å prioritere og 
gjøre det som oppleves som bra for den enkelte. Dette styrker 
den psykiske helsen, og gjør den enkelte mer robust til å takle 
livets utfordringer. 

Vi har latt oss inspirere av erfaringer fra nasjonale satsinger i 
Australia og Danmark, og god ABC-aktivitet som allerede gjøres 
blant partnere i FiT og mange andre aktører. 

Hva gjør meg glad?

Hva kan jeg gjøre for å 
løfte meg selv og andre?



https://www.actbelongcommit.org.au/

https://abcmentalsunnhet.no/

http://www.abcmentalsundhed.dk/

https://www.actbelongcommit.org.au/
https://abcmentalsunnhet.no/
http://www.abcmentalsundhed.dk/


Hva er hodebra for meg og for deg?

Målet for prosjektet er å bygge og formidle kunnskap om 
faktorer som fremmer psykisk helse. Videre lage inkluderende 
møteplasser (alle med) og inspirere flere, til å gjøre gode valg 
for egen helse, gjennom å oppfordre til å:

• Gjøre noe aktivt (Act)
• Gjøre noe sammen (Belong)
• Gjøre noe meningsfylt (Commit)

Å fremme psykisk helse omhandler egentlig alt som gjør livet 
verdt å leve. Det er viktig at kroppen vår fungerer, men det er 
altså minst like viktig at vi trives og har det bra



• Informere og motivere den enkelte til å gjøre enkle 
positive endringer i sin hverdag (individ).

• Bygge kompetanse og strukturturer i organisasjoner, 
bedrifter, institusjoner som tilrettelegger for økt 
inkluderende ABC-aktivitet (gruppe).

• Kunnskapsproduksjon, kunnskapsdeling og 
tilrettelegging for god tverrfaglig samhandling for å 
fremme av mental sunnhet (samfunn).

Innsatser på flere nivå



Folkehelseutfordringer:

De viktigste folkehelse-
utfordringene i dag er knyttet 
til mental helse. 

Det er store sosiale helse-
forskjeller i befolkningen, og 
en ser en stor økning av 
psykisk stress blant ungdom og 
unge voksne.

Mange er ensomme.
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De unge først.

Målgruppe i første fase av prosjektet vil være ungdom       
fra 15-20 år (deretter hele befolkningen). 

Vi starter med fire fokusområder:

• Frivillighet 
• Student
• Elev (vgs)
• Lokalsamfunn

Prosessen i dette arbeidet vil bygge på prinsippene i 
Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid, basert på 
tverrfaglig samarbeid, medvirkning samt å utvikle, 
gjennomføre og evaluere tiltak.



Så langt.

• Prosjektorganisasjonen er etablert og prosjektet er utviklet og 
planlagt med bistand fra Stiftelsen Prospera.

• Forankring og innarbeidelse av hodebra hos partnerne i 
Folkehelsealliansen, herunder valg av hodebra-ambassadører. 

• Etablering av samarbeid med eksterne aktører innenfor 
fokusområdene.

• Prosjektet er knyttet opp mot Program for folkehelse ved TFK, 
NTNU med forskning og masterutdanninga i Folkehelse.



- det som er bra hodet er hodebra!

Hodebra kommunikasjon.

• Har utviklet Hodebra profil og et konsept for formidling med 
hjelp fra byrådet Uredd.

• Har etablert hodebra.no og facebook-siden: hodebra for mæ og 
dæ. Disse skal bygges ut.

• Har overtatt ansvar for det nasjonale nettstedet 
abcmentalsunnhet.no. Denne skal videreutvikles.

• Vil utvikle en større, helhetlig kampanje for Hodebra på ulike 
plattformer, med egnet kampanjemateriell.



• Vi har alle ansvar for våre egne liv, både som 
enkeltmennesker og grupper, gamle og unge.

• Vi har også rett til å være aktive medspillere i 
utvikingen av samfunnet vårt.

• Hodebra handler om at ungdom skal ha en god 
psykisk helse og er derfor et viktig for ungdom å 
være med å utvikle et prosjekt som oppleves som 
relevant og nyttig for ungdom. 

• God medvirkning fra ungdommer er derfor en 
forutsetning for arbeidet med hodebra. Ungdom 
vet hva som er aktuelt for ungdom. Spør oss!

Ung medvirkning.



• Formell innflytelse og medbestemmelse. 

• Refransegruppe med ungdom.

• Invitere til medvirkning fra ungdom på ulike arena for å 
etablere engasjement og eierskap for en hodebra 
satsing.

• Idetifisere behov og ønsker, som grunnlag for å utvikle 
og prioritere tiltak, planlegge og gjennomføre tiltak og 
evaluere erfaringer fra dette. 

Vår vei.



Gode råd.

Det er hentet innspill om hodebra retningsvalg fra 
ungdomsrådssamling i Trøndelag:

• Psykisk helse er et veldig aktuelt tema for ungdom.
• Trenger informasjon om psykisk helse.
• Ungdom må være sentrale i planlegging, men positivt 

med tilrettelegging fra voksne/ profesjonelle.
• Skolen er en aktuell arena, der møtes de fleste.
• Bruk tilpassa innhold og plattformer for kommunikasjon 

med ungdom, samarbeid gjerne med influensere.
• Lag en spennende hodebra arena/fest/festival/ 

aktivitetsuke/sommercamp.
• Lag opplegg av, med og for ungdom.
• Bruk ungdomsrådene til opplegg og formidling.





Hva nå?

Hodebra i Trøndelag er rullet i gang, og vi kan lykkes gjennom 
stort engasjement og godt samarbeid. Hvem tar ballen?

Hvordan kan en hodebra satsing se ut i din organisasjon og hva 
skal til for å realisere dette? Kanskje er det kjerneaktivitetene på 
din arena som skal bli litt mer hodebra, eller skal det utvikles noe 
helt nytt?

Har din organisasjon ideer til hodebra tiltak, eller du selv har lyst 
til å være med i dette spennende utviklingsarbeidet, så ta veldig 
gjerne kontakt!



Mere informasjon:

Norsk side: https://abcmentalsunnhet.no/hva-er-abc/

Om Hodebra: https://hodebra.no/

Folkehelsealliansen i Trøndelag: https://www.trondelagfylke.no/vare-
tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/folkehelsealliansen-i-
trondelag/

HUNT – Helseundersøkelsen i Trøndelag: https://www.ntnu.no/hunt

Dansk side: http://www.abcmentalsundhed.dk/

Australsk side: https://www.actbelongcommit.org.au/

Vitenskapelig artikkel fra Danmark: 
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/16/5819

Prosjektledelse: 

Lisbeth Lein 
Prosjektleder, 
Tlf.: 975 03 912
E-post: lisbeth.lein@redcross.no

ABC-prosjektet i Trøndelag
Sør-Trøndelag Røde Kors
Nardoveien 4 B 
7032 Trondheim
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