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Hvordan lykkes med ABC?
Målet i Folkehelsealliansen nå er at alle partnere profilerer seg/sine tiltak med 
ABC for bedre mental helse. 

Hva trenger vi for å få til det?
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Alle har mental helse – alle kan engasjere seg

Mental 

helse

Dårlig                                                                              God

ABC
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ABC - genialt enkelt!

1. Universelle prinsipper

2. Intuitive prinsipper, men ikke selvfølgelige

3. Ikke-diagnose tilnærming til mental helse

4. Ikke-stigmatiserende tilnærming til mental helse

5. Ikke-farmakologisk tilnærming til mental helse

6. Krever ikke utdannet helsepersonell eller spesialister

7. Nødvendige ressurser finnes allerede i samfunnet

8. Myndiggjøring, autonomi for folk

9. ABC-prinsipper, enkle og relativt lett å huske

S
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Helse og mental helse definisjoner

Helse: 

”En tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære 

og ikke bare fravær av sykdom og lyte»

Mental helse:

”En tilstand av velvære der individet kan realisere sine 

muligheter, kan håndtere normale stressituasjoner i livet, kan 

arbeidet på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å 

bidra overfor andre og i samfunnet.”

S
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God 

Mental helse
Mentalt sliten

Mental helsefremming
Fokus på ressurser

Forebygging
Fokus på risikofaktorer

Kontinuerlige bevegelser gjennom livet

Behandling
Fokus på psykiske sykdommer

Syk
Moderat 

Mental helse

Mental helse som kontinium

S
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Mentalt dårlig           Positiv mental helse

Mental sykdom Mentalt ”i-orden”

Høyt 

funksjons-

nivå

Lavt 

funksjons-

nivå

Diagnose

Psykiatriske 

symptomer

Mentalt vel

Blomstrende liv

Kontrolltap

Funksjonstap

Kontroll

Autonomi

To viktige dimensjoner

A
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Ressurser for mental helse

S
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https://www.abcmentalsunnhet.no/

Hvorfor

Etterlengtet verktøy!
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ABC – midt i blinken for FiT
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ABC

• ABC er kjerneelementene i alt arbeid som har 
effekt på mental helse

• Alle tiltak kan profileres som ABC alene eller i 
tillegg til egen profilering/kunnskapsgrunnlag

• Hvis alle gjør det, vil forståelsen av disse tre 
elementenes betydning i alt vi gjør øke i 
befolkningen

• Vi får alle en følelse av at vi står samlet, drar 
sammen, samme veg
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Hvordan lykkes?

1. Skape egenmotivasjon

2. Kommunikasjon

3. Kommunikasjonsmedarbeidere på laget

4. Bruk ABC-logoen på alle tiltak

5. Informere om ABC-rammeverket – kurs?

6. Lære av Australia, Danmark og norske initiativ

7. Trenger en motor (Røde Kors)

8. Forske og dokumentere
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1. Skape egenmotivasjon i organisasjonene!

• Offentlige

– Lovpålagt å arbeide med folkehelse

– Men ABC på prioriteres

– Ledelsesforankring nødvendig

• Frivilligheten

– Har sin historie og tradisjon

– Er «egenmotivert» – ikke «oppdragstaker»

– Å legge til ABC som en tilleggs-dimensjon

• Næringslivet

– Store muligheter – kan vi forvente mer enn bare hensyn til penger?
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2. Kommunikasjon
• Skal vi lykkes med en folkebevegelse, er det en 

formidabel kommunikasjonsutfordring

• Folkehelsekonferanser

• Avisartikler

• Kronikker

• Sosiale media

• Web-sider til alle organisasjonene

• Kampanjer

• Materiell
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3. Motiver kommunikasjonsmedarbeidere i 

alle organisasjoner

• Arranger fagmøter om kommunikasjonsstrategier

• ABC for bedre mental helse som case

• Kinderegg

– Kommunikasjonsmedarbeidere får eget faglig påfyll

– Kommunikasjonsmedarbeidere blir kjent med ABC

– Hjelp med kommunikasjonsstrategien i praksis
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4.
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23 grunner til å gripe ABC – KURS?
1. Kunnskapsbasert, forskningsbasert

2. Universelt prinsipp

3. Enkelt, lett å huske og forstå ABC

4. Intuitivt rammeverk

5. Fleksibelt, stor valgfrihet

6. Samarbeidsorientert, mobiliserende

7. Tverrpolitisk ukontroversielt

8. Bruker ressurser som fins, ikke pengefokusert

9. Virksomt i alle aldere, barn, ungdom, voksne, eldre

10. Bygger kapital, sosial, human, spirituell, intellektuell

11. Virksomt for alle grupper, friske, syke, minoriteter …

12. Nyttig i alle settinger, offentlige, frivillige, arbeidslivet …

13. Alle kan bidra, lekfolk, fagfolk, proffe, frivillige …

14. Selvmordsforebyggende

15. Psykisk sykdomsforebyggende

16. Ikke psykisk sykdomsfokusert

17. Ikke medikaliserende

18. Ikke stigmatiserende eller diagnosebasert

19. Ivaretar autonomi, ikke «du skal», men «du kan»

20. Tiltaksrettet

21. Bidrar også til fysisk helse

22. Kan redusere helsekostnader

23. Det virker
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Lære av Australia og Danmark
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Folk bør møte ABC over alt!
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Supersettings approach
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6. Lære av Australia og Danmark

• ABC-satsingen i Norge må bygge på 

erfaringene i Australia og Danmark

• Bruke det som gikk bra

• Lære av det som ikke gikk bra
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7. Trenger en motor

• Søkt Fylkeskommunen (150.000)

• Søker Gjensidige (3 mill)

• Koordinator i Røde Kors

• Hvilken drahjelp trenger dere?
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8. Dokumentere og forske

• Dokumentere effekten av ABC

• Operasjonalisere ABC

• Sammenligne folk som skårer høyt og lavt

• Tverrsnitt

• Cohort
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Vitenskapelige artikler
• Australia

– Partnerskap 2005-06 

– Holdninger til psykiske plager

• Irland: Måler ABC 

dimensjonene
– Beskytter mot angst og depresjon

Beskytter mot rusproblemer
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HUNT studien
Alle data lagret med personnummer, følge folk over tid, familier, registrkoblinger

UNG-HUNT1
13-19 yrs

Invited 10.202

89.6%

UNG-HUNT3
13-19 yrs

Invited 10.464 

78.4%

Data 

collection

HUNT4

2017-19

Youg-HUNT4
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ABC-effekter mulig å måle i HUNT

HUNT
Voksne

Ungdom

ABC

Psykisk helse

QOL

Tid

HUNT
Psykisk helse

Sykdommer

Atferd

Symptomer

QOL

Registre
Sykdom

Død

Sykefravær

Uførhet

Utdanning
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Hva blir ABC i din virksomhet?
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Tillegg
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Hvorfor utvide til hele Trøndelag

• Betydelige uløste folkehelseutfordringer

– Psykisk uhelse, sosiale ulikheter, arbeidsuførhet, fedme, 

alderdomslidelser …

• Folkehelse og bærekraft – godt politisk fokus

• Fylkeskommunen trenger samarbeid med frivillig sektor

• Fylkeskommunen trenger samarbeid med næringsliv

– For eksempel: Supersettings-tilnærming krever allianse-arbeid
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Folkehelsealliansens bredde

• Folkehelsearbeid handler om atferdsendringer i 
befolkningsmassene og utjevne sosiale ulikheter

• Helse i alt vi gjør (Health in all policies)

– Statlige etater

– Fylkeskommunen

– Kommune

• Alle sektorer

– Frivillig sektor

– Universitet

– Næringsliv

Folkehelsealliansen
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Nasjonal folkehelseallianse?

• Hvem skal være drivkraft for en nasjonal 

ABC-satsing?

• Uformelt samarbeid?

• Nasjonal allianse?

• Helsedirektoratet?
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Hva kan vi forvente og hva ønsker 

vi oss fra nasjonale og regionale 

aktører?
• Regjering

• Helsedirektoratet

• Folkehelseinstituttet

• Fylkesmennene

• Fylkeskommunene

• Helseforetakene

• Kommunene
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Regjeringen

Hva kan vi forvente?

Mer enn omtale av 

ABC?
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