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1 FORORD 

Prospera presenterer herved sluttrapporten for prosjektet Prosjekt ABC-programmet for Folkehelse-

alliansen i Trøndelag. Prosjektet har blitt gjennomført i perioden 28. mars til 13. juni 2019. 

Prosperas team har hatt det operative ansvaret for å gjennomføre prosjektet, men har vært avhengig 

av samarbeid med Folkehelsealliansen i Trøndelag og Røde Kors som har bidratt med sin kunnskap, 

ressurser, diskusjoner og materiale. Dette samarbeidet har vært helt formidabelt, og vi er svært takk-

nemlig for mulighetene vi har fått til å bli kjent med så mange flotte og dedikerte mennesker.  

Vi vil benytte anledningen til å rette en stor takk til Folkehelsealliansen i Trøndelag med Steinar Krok-

stad i spissen, som har gjort det mulig for oss å kunne gjennomføre dette prosjektet. 

Prosperas prosjektteam er ansvarlig for alle vurderinger og anbefalinger som gis i denne rapporten.  

2 PROSPERA 

Prospera er et nettverk som består av pro bono-konsulenter med høyere utdannelse og arbeidserfa-

ring fra ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor i Norge. Pro bono-konsulentene stiller på 

fritiden, sin kompetanse til rådighet for sosiale entreprenører og veldedige organisasjoner gjennom 

gratis konsulenttjenester. Prospera kaller det «kompetansebasert frivillighet». På denne måten får or-

ganisasjonene gratis hjelp til høyt prisede tjenester, som for eksempel strategisk rådgiving, markeds-

føring, fundraising, regnskap, forretningsplaner, nettside-utvikling og andre områder som er kritiske 

for at de skal få ideene sine satt ut i livet, og som bidrar til å få hjulpet flere mennesker. 

3 FOLKEHELSEALLIANSEN I TRØNDELAG 

Folkehelsealliansen i Trøndelag ble stiftet 1. oktober 2015, først som Folkehelsealliansen i Nord-Trøn-

delag og etter hvert har alliansen omfattet hele Trøndelag. Alliansens visjon er «Et friskere Trøndelag».  

Folkehelsealliansen i Trøndelag er et forum for ikke-kommersielle aktører i fylket som ønsker å samar-

beide om bedre folkehelse. Aktørene ønsker å stimulere til helsefremmende levevaner og helsefrem-

mende bo- og arbeidsmiljø, lære-, leke- og fritidsmiljø for befolkningen i regionen. 

Alliansen har utviklet et sterkt partnerskap og samarbeid for å løse felles utfordringer og forløse felles 

muligheter. Alliansen forplikter de enkelte aktører seg til å arbeide gjennom egne nettverk og mot 

egne målgrupper for å nå felles mål. Regionale planer for folkehelse i Trøndelag skal bidra til flere 

leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller. Planene inneholder overordnet 

mål for folkehelsearbeidet i fylket. I tillegg fremheves at arbeidet skal være kunnskapsbasert, skal bidra 

til gode levevaner, og skal kunne engasjere bredt og føre til samhandling i folkehelsearbeidet. 

Ett av Folkehelsealliansens satsningsområder er psykisk helse. Flere helseundersøkelser viser at psy-

kiske helseplager er utbredt i den norske befolkningen. Én av fire vil rammes av en angstlidelse i løpet 

av livet og én av fem vil rammes av depresjon. Blant ungdom øker omfanget av psykiske helseplager, 

viser tall fra Ung-HUNT 3 og 4. Andelen blant ungdom mellom 13 og 19 år som melder om symptomer 

på angst og depresjon, steg fra 12,8% i Ung-HUNT 3 til hele 30,6% i Ung-HUNT4. 

Blant voksne ligger en stabil høy andel med psykiske plager, noe som er hovedårsaken til sykefravær 

og arbeidsuførhet. Blant eldre ser man et økende alkoholproblem. 

Folkehelsealliansens kjerneverdier er Samhandlende, Altruistiske, Tillitsvekkende og Innovative. 
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4 OPPDRAGET – «BEDRE FOLKS PSYKISKE HELSE OG VELVÆRE VED Å 

STYRKE INDIVIDUELL MOTSTANDSDYKTIGHET OG Å BYGGE 

SAMHØRIGHET I LOKALSAMFUNNET» 

Røde Kors og Folkehelsealliansen i Trøndelag har fått tre millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen til et 

prosjekt som skal spre kunnskap om hva som gir sunn psykisk helse og forebygger psykiske utfordringer 

i befolkningen i Trøndelag. Prosjektet går over tre år og starter opp i august 2019 når nyansatt pro-

sjektleder i Røde Kors tiltrer stillingen. Det overordnet målet for prosjektet er bedre psykisk helse i 

befolkningen, og styrket bærekraft i Trøndelag. Dette skal skje i en folkehelseaksjon ved hjelp av et 

konsept som heter ABC, hvor den opprinnelige betydningen fra Australia er Act, Belong, Commit. Over-

satt til norsk, handler det om å stimulere folk til å være aktive (A), gjøre noe sammen med andre i 

sosiale nettverk (B) og gjøre noe som er i meningsfylt (C). Folkeaksjonen skal realiseres gjennom part-

nerne i Folkehelsealliansen i Trøndelag.  

Hensikten/målet med ABC-konseptet er å «bedre folks psykiske helse og velvære ved å styrke indivi-

duell motstandsdyktighet og å bygge samhørighet i lokalsamfunnet». ABC oppmuntrer mennesker til 

å gjøre forebyggende tiltak for å styrke sin psykiske helse, og konkretiserer hva folk selv kan gjøre for 

å forbedre sin psykiske helse. 

ABC er utviklet og brukt i Australia og Danmark med stor suksess. Det er omtalt i den norske regje-

ringens strategi for god psykisk helse 2017-2022. Konseptet er også integrert i Trøndelag fylkeskom-

munes Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 

De viktigste folkehelseutfordringene i Norge i dag er knyttet til psykisk helse. For fysisk helse har vi 

lenge hatt både retningslinjer og en rekke tilbud, men vi har manglet konkrete metoder for hvordan vi 

alle kan ivareta vår egen og hverandres psykiske helse. ABC- er derfor et etterlengtet konsept. Å be-

nytte ABC krever ingen spesialister og spiller på ressurser som allerede finnes i samfunnet.  

4.1 Formålet med prosjektet 

Prospera bistår Folkehelsealliansen med å høste erfaringer med bruk av ABC-konseptet i Australia og 

Danmark, og med utgangspunkt i dette foreslår vi hvordan alliansepartnerne bør legge opp sitt arbeid 

for å lykkes med å ta dette i bruk i Trøndelag.  

ABC-konseptet vil gjennom bistand fra Prospera, få hjelp til å starte spredningen av det viktige budska-

pet. Målet er at alle i Trøndelag skal kjenne til denne enkle og effektive, men ikke-stigmatiserende 

konsept for god psykisk helse. Prosjektet skal utforme en trinnvis handlingsplan fra dagens oppstart til 

endt prosjektperiode om tre år. Vi sier også litt om hva som bør skje etter prosjektperioden. Rapporten 

må sees som et kartleggende forprosjekt som skal identifisere nøklene til suksess og legge en overord-

net plan for veien fremover. 

Folkehelsealliansen ønsker at Prospera bistår i å: 

• Lære av erfaringer fra Danmark og Australia som har innført ABC-konseptet 

• Få kartlagt hva alliansepartnerne har av kunnskap om konseptet, og hva de trenger for å ope-

rasjonalisere - og gjøre den kjent. 

• Utarbeide forslag til visjon, mål og kritiske suksessfaktorer. 

• Utarbeide forslag til handlingsplan for hovedprosjektet som ledes av Røde Kors. 
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• Utarbeide forslag til overordnet kommunikasjonsplan for å få konseptet kjent og tatt i bruk i 

den trønderske befolkningen. 

4.2 Metodisk tilnærming 

Prosjektgruppen har utviklet kunnskapsgrunnlaget gjennom å lese relevant litteratur, intervjue res-

surspersoner, gjennomføre workshop, delta på seminar om temaet samt gjennomføre samtaler med 

ulike fagpersoner. Vi har benyttet metodikk som Kotters 8-trinn for endring, SWOT-analyse, Design 

sprint og Lightning decision jam. 

I tillegg har vi benyttet vår egen tidligere relevant erfaring og kunnskap. 

4.3 Kunnskapsinnhenting 

Prosjektet har benyttet en rekke informasjonskilder i arbeidet. Disse har vært: 

• Artikler og forskningsrapporter fra Australia og Danmark 

• Intervjuer med følgende virksomheter og personer i Folkehelsealliansen: 

o MOT ved Rune Olsen 

o NAV ved Benthe Wold Wigum 

o TRØBUR ved Maren Sneeggen 

o Fylkesmannen ved Toril Bjørken Skjørholm (Helse -og omsorgsavdelingen) 

o Fylkets seniorråd ved Bjørn Gurihus 

o Nasjonalforeningen for Folkehelse ved Betsy Sand 

o Norske Kvinners Sanitetsforening av Unni Hammeren 

o Bjugn Kommune ved folkehelsekoordinator Anna Lyngstad 

• Heldags workshop med et utvalg av alliansepartnerne 

• Samtaler med Ruth Donovan (initiativtaker til å få ABC inn i Norge) 

• Samtaler med Robert Donovan (grunnlegger av Act, Belong og Commit i Australia) 

• Samtaler med Charlotte Meilstrup (post.doc. og prosjektleder for ABC for mental sundhet i 

Danmark) 

• Samtaler med Steinar Kokstad (professor i sosialmedisin og leder av Folhelsealliansen i Trøn-

delag) 

• Samtale med Else Karin Rong Kogstad (leder for Norsk nettverk for helsefremmende sykehus 

og helsetjenester, NPH) 
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4.4 Prosessen 

Arbeidet har vært gjennomført etter følgende prosess: 
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5 INNSIKTSARBEIDET 

5.1 Erfaringer fra Australia 

Det hele startet i 2002 på Curtin University in Perth, hvor forskere 

startet å se på befolkningens oppfatninger om mental helse, og 

handlinger de mente fremmet god mental helse. De fant at folk 

mente dette var å være aktiv, være med venner og å gjøre ting som 

gjør deg glad. De fant ut at de ikke trengte å endre folks oppfat-

ninger og holdninger, men heller bruke ressurser på å få folk i ak-

tivitet. Denne oppfatningen ble støttet av forskere og effekten do-

kumenteres i ulike forskningsfunn. 

Act-Belong-Commit ble utviklet som et program og startet opp 

som en pilot i perioden 2005-2007 regionalt i noen byer vest i Au-

stralia, og de gikk nasjonalt fra 2008. Initiativet vokser stadig, både med flere partnere og ved at de når 

ut til stadig flere mennesker.  

Robert Donovan er grunnleggeren ABC-konseptet, eller Act-Belong-Commit som de kaller den i Aust-

ralia. Han er professor på University of Western Australia. Han var tidligere Health Promotion and So-

cial Marketing Consultant og har blant annet skrevet boken Principle & Practice of Social Marketing: 

An International Perspective. 

Partnerskap 

I Australia er arbeidet organisert i en partnerskapsmodell med over 200 partnere, blant annet. innen 

helsetjenester, kommuner, skoler, arbeidsplasser, idrettslag, kunstklubber og andre frivillige organisa-

sjoner. Partnerne signerer et memorandum og en “understanding” med visse krav og retningslinjer. 

Partnerne promoterer sine aktiviteter under ABC-profilen ved at de får tilgang til diverse kampanje-

materiell. Mentally Healthy WA (MHWA) er nasjonal hub (nav) og koordinerer partnerskapet. Et team 

på 9 personer lokalisert ved Curtin University i Perth tar seg av opplæring av ambassadører og part-

nere, har tilgang på vitenskapelig ressurser, håndterer annonsering i massemedia, peker ut strategisk 

retning og står for PR og event sponsorship. De gjennomfører også markedsundersøkelser i befolk-

ningen og for partnerne. MHWA får finansiering fra Western Australian Health Promotion Foundation 

(Healthway) og Mental Health Commission of Western Australia (WA). 

I tillegg til aktiviteter blant partnerne, er det utarbeidet fem ABC-programmer: 

Youth connectors (16-25 år) tar ansvar overfor nye i lokalsamfunnet og andre som trenger noen til å 

få de i kontakt med andre og bli med på aktiviteter. 

Skoleprogrammet er et rammeverk for klasserom, skolemiljø og hele skolekretser for å bedre den 

mentale helsa til elever og ansatte og forebygge mentale helseproblemer. Hele 42 skoler har gjennom-

ført dette programmet.  

Ambassadørprogrammet utdanner ambassadører til å bistå frivillige, holde innlegg om ABC og andre 

aktiviteter som bidrar til økt kjennskap til ABC.  

Aboriginalprogrammet er tilpasset aboriginerne (urfolk i Australia) og har fokus på å bygge sosiale og 

emotional well-being aboriginske samfunn. 
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ABC in recovery tilbyr workshops for profesjonelle helsearbeidere som jobber med mennesker i en 

rehabiliteringsfase.  

Kommunikasjon 

Act-Belong-Commit-kampanjen står sentralt i det australske konseptet. Det er blitt utviklet mange rek-

lamefilmer, radioreklamer og print av ulike slag, en mobil-app, søk etter aktivitet-tjeneste på nett, en 

selvhjelpsguide samt mye materiell og maler som partnerne kan bruke. Kampanjens mål har vært å nå 

ut til individer og oppmuntre til sunne aktiviteter, samt å supportere partnernes aktiviteter. 

 

 

Tegnede figurer er valgt for at alle etniske grupper skal kjenne seg like inkludert. 

I første fase av kampanjen, ble det fokusert på organisasjonene som var med i partnerskapet. Målet 

var:  

• Å øke folks bevissthet om ting de kan (og bør) gjøre for å forbedre eller opprettholde sin egen 

psykiske helse. 

• Å øke folks deltakelse i aktiviteter som øker mental helse og reduserer sårbarheten for psykiske 

helseplager.  

• Å binde sammen organisasjoner i et samfunn rundt temaet positiv mental helse. 

• Å etablere sammenhenger mellom de i samfunnet som arbeider med psykiske helseproblemer og 

de i samfunnet med evnen til å styrke positiv psykisk helse. 
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Målinger viser at Act-Belong-Commit-kampanjen har vært suksessfull ved at den har (1) økt kjennskap 

om hva folk bør gjøre for å ta vare på sin mentale helse, (2) endret folks oppfatning om mental helse 

og mental sykdom, (3) redusert stigma knyttet til mental sykdom, (4) økt åpenheten for å snakke om 

mentale helseutfordringer, (5) oppmuntret befolkningen til å delta i aktiviteter for å ta vare på sin 

mentale helse, (6) bidratt til varierte lokale initiativ og aktiviteter, (7) etablert effektive og bærekraftige 

partnerskap og (8) introdusert systematisk endring innenfor helsesystemet i Australia. 

Partnerne opplevde at en felles kampanje hadde en positiv påvirkning på organisasjonens kapasitet til 

å jobbe med mental sunnhet og at partnernes kompetanse om mental sunnhet økte. Kampanjen med-

førte dessuten gratis mediedekning som promoterte lokale eventer og aktiviteter.  

I skoleverket har ABC-rammeverket vist seg å gjøre det lettere for lærere å snakke om mental sunnhet 

med elevene. I tillegg meldes det om en økt følelse av fellesskap på de skolene som melder at ABC-

programmet har vært en suksess. 

5.2 Erfaringer fra Danmark 

I Danmark er det ABC for mental sundhed som er den danske hub’en. De er organisert under Statens 

Institut for Folkesundhed med en styringsgruppe, en nettverksgruppe og en interessegruppe. Styrings-

gruppen består av åtte medlemmer, som avspeiler de ulike typer partnere. Styringsgruppen møtes 

hver annen måned. Nettverksgruppen består av alle partnerne som møtes fire-fem ganger årlig med 

mål om å styrke samarbeidet og fellesskapet ved å dele på erfaringer, få inspirasjon og gjennomføre 

workshops. De er blant annet opptatt av å skape grobunn for aktiviteter på tvers av partnerne.  

Kampanjens effekter er dokumentert, men hvor store ressurser som er brukt er ikke like tilgjengelig. Dermed er 

heller ikke samfunnsnytten dokumentert. 
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Danmark er nå inne i sin andre prosjektperiode hvor Charlotte Meilstrup er prosjektleder. Prosjektet 

har fått bevilget 22 millioner DKK fra Nordeastiftelsen til denne perioden.  I den første prosjektperio-

den, som de kaller utprøvingsfasen, fikk de bevilget 10 millioner DKK. I denne fasen prioriterte de kom-

munikasjon og profil samt organisering av partnerskapet. 

Modellen de jobber etter i Danmark 

er litt forskjellig fra Australia. I Dan-

mark har de jobbet mer med koordi-

nering av felles innsats og fasilitering 

av samarbeid på tvers.  Partnerska-

pet benyttes til kunnskapsdeling og 

gjensidig læring. De har jobbet mye 

med bevisstgjøring av organisasjoner 

og grupper som allerede har aktivite-

ter på plass. Det er lagt stor vekt på å 

gjøre det enklere for organisasjonene til å invitere og motivere befolkningen til aktiviteter.  

I følge Charlotte Meilstrup har det vært et tidkrevende arbeid å få partnerne til å forstå ABC-konseptet 

og hvordan det kan benyttes inn i det ordinære arbeidet partnerne gjør. Det er lagt ned et stort arbeid 

med opplæring og informasjon til partnerne. 

Partnermodell 

I Danmark har de en modell med partnerskap med partnere og grupper innenfor helse, utdannelse, 

arbeidsliv og frivillighet. Modellen gjør at ABC for mental sundhed blir utviklet og tilpasset behov og 

ønsker som partnerne har. Partnerne jobber ulikt og mot ulike målgrupper, men innenfor en felles 

ramme. Rammen er regulert i en samarbeidsavtale (hensiktserklæring). Denne avtalen definerer roller 

og forventninger, og inneholder en beskrivelse av hva partnerne får tilbake fra ABC for mental sundhed. 

I tillegg inneholder avtalen en beskrivelse av visjon og målsettinger, samt styleguides for bruk av logo 

og materiell. Avtalen ligger som et vedlegg til denne rapporten.  

En av fordelene med en partnerskapsmodell er at de respektive partnerne dekker forskjellige målgrup-

per. ABC-kampanjen binder dem sammen ved at de sier og gjør det samme. Det øker sjansen for at 

befolkningen hører det samme budskapet fra flere ulike sider. Jo oftere man hører noe, dess mer til-

bøyelig er man til å ta til seg budskapet.  

Hver partnerorganisasjon har minst én ABC-koordinator som koordinerer ABC-aktivitetene og er kon-

taktperson mot prosjektleder for ABC for mental sundhet. De skal også sørge for kjennskap til ABC i sin 

organisasjon og nærmiljø, samt bygge bro mot andre organisasjoner og offentlige institusjoner.  

Fordeler man får som partner:  

• Opplæring av en eller flere ABC- koordinatorer  

• Tilgang på opplysningsmateriell og forskningsresultater 

• Tilgang på kursmateriell 

• Tilgang på faktaark, brosjyrer og annonser (elektronisk) 

• Regelmessige informasjonsmailer med oppdateringer på forskning og tilgang på rapporter fra 

både inn- og utland 
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ABC for mental sundhed sier selv følgende om hva som skal til for at et sunnhetsfremmende partner-

skap skal virke: 

• Felles målsetning, som er tilpasset partnernes individuelle eller institusjonelle mål. 

• En bredde av forskjellige partnere som balanse av menneskelige og finansielle ressurser 

• Lederskap med fokus på tillit, tiltro til hverandre og åpenhet 

• Løpende evaluering og tilpasning av kommunikasjon 

• Balanse mellom formelle og uformelle roller/strukturer avhengig av målet 

• Oppbygging av tillit mellom partnerne 

• Balanse mellom vedlikeholdelses- og produksjonsaktiviteter 

• Oppmerksomhet på den politiske, økonomiske, kulturelle, sosiale og organisatoriske kontekst 

rundt partnerskapet. 

• Opplæring/utdannelse 

ABC for mental sundhed har gjennomført over 150 workshops og møter med ansatte og frivillige hos 

partnerne, samt arrangert temadager for eksterne interessenter. Informasjon, øvelser, form og inn-

hold er blitt tilpasset løpende i henhold til tilbakemeldinger fra deltakerne. De beste øvelsene er samlet 

i et øvelseshefte med forklaringer på formål og tydelig beskrivelse av hvordan øvelsene utføres. Ut-

dannelsen i Mental sundhed og ABC-rammet er blitt utviklet og testet i en rekke ulike arenaer og blant 

forskjellige målgrupper, så de har nå bygget et godt fundament for kvalifisering av medarbeidere og 

frivillige. 

Aktiviteter 

Det er gjennomført flere felles arrangementer med mange av 

ABC-partnerne. Dette har vært fellesmåltid, stands, aktiviteter 

i barnehager og overfor konfirmanter, sunnhetsuker, cafèer, 

sykkel- og løpeevents, gå-grupper, sove ute-arrangementer og 

“samtalesalonger”. Totalt har de arrangert over 50 fellesakti-

viteter og events. ABC-budskapet har vært nyttig på disse ak-

tivitetene ved å opplyse partnernes målgrupper om hva man 

kan gjøre for å styrke egen og andre mentale sunnhet. 

ABC for mental sundhed sentralt kjører dessuten jevnlig ulike 

aktiviteter som temadager om mental sunnhet, presentasjo-

ner for kommunalt ansatte, undervisning av frivillige, ulike 

opplegg på arbeidsplasser, skoler, pasientforeninger og eldre-

grupper. I tillegg holder de presentasjoner på både nasjonale 

og internasjonale helsekonferanser. De har også arrangert en 

egen nasjonal ABC-konferanse. 

Kommunikasjon 

I det første prosjektet i Danmark vurderte de om budskapet 

fra Australia til Danmark kunne overføres. De valgte å opprett-

holde ABC som begrep, men har utarbeidet sin egen profil og slogan som de mener passet bedre til 

det danske markedet. De har blant annet koblet hele alfabetet til ulike aktiviteter i 29 ulike filmer.  
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Det er utarbeidet en kommunikasjonsplattform med 

materiale og eksempler på aktiviteter. Kommunika-

sjonsstrategien går ut på å bygge opp under at ABC skal 

være en selvstendig avsender av kunnskap ut til befolk-

ningen om hva som er mental sunnhetsfremmende. Det 

er utarbeidet enkle og lettforståelige budskap med 

konkrete oppfordringer til handling, som å bli med i et 

kor eller begynne å spille badminton.  

Kommunikasjonen skjer direkte til målgruppene gjen-

nom egne kanaler (hjemmeside, nyhetsbrev, Facebook, 

Instagram og Twitter). Kampanjeelementer som er utar-

beidet har vært film, plakater og bildeoppslag og i de til-

fellene det har vært mulig, så har det også vært laget 

invitasjoner til å delta på spesifikke ABC-aktiviteter med 

opplysninger om tid og sted.  

ABC-budskapene oppleves i følge en mindre undersø-

kelse som enkle å huske og lette å forholde seg til.  

ABC for mental sundhed har fått medieomtale over 300 

ganger, både i partnernes medlemsblad samt nasjonale 

og lokale aviser.  

 

 

 

 

 

 

Nyttig lesestoff: http://www.abcmentalsundhed.dk/media/1383/01052018-afrapportering-paa-maal-

saetninger-abc-for-mental-sundhed-maj-2018-final.pdf 

http://abcmentalsundhed.dk/media/1374/abc-bog_final_spreads_low-med-forside.pdf  

https://politiken.dk/forbrugogliv/art5765632/Klarlunds-klumme-T%C3%A6nk-ogs%C3%A5-ud-over-

dig-selv-til-nyt%C3%A5r 

https://politiken.dk/forbrugogliv/art5827382/%C2%BBFor-mig-kan-det-slet-ikke-blive-for-

vildt%C2%AB 

https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5828711/ABC-modellen-S%C3%A5dan-kan-

du-selv-styrke-din-mentale-sundhed 

Eksempler på aktiviteter er å finne i boken “Mental sundhed til alle - ABC i teori og praksis” http://ab-

cmentalsundhed.dk/media/1374/abc-bog_final_spreads_low-med-forside.pdf  

https://filkassen.statens-it.dk/userportal/#/shared/pub-

lic/qD0azga9GsG6PRrE/ABC%20for%20mental%20sundhed/   

ABC er gjort relevant gjennom å vise eksempler på aktivi-

teter fra hele alfabetet. 

http://www.abcmentalsundhed.dk/media/1383/01052018-afrapportering-paa-maalsaetninger-abc-for-mental-sundhed-maj-2018-final.pdf
http://www.abcmentalsundhed.dk/media/1383/01052018-afrapportering-paa-maalsaetninger-abc-for-mental-sundhed-maj-2018-final.pdf
http://abcmentalsundhed.dk/media/1374/abc-bog_final_spreads_low-med-forside.pdf
https://politiken.dk/forbrugogliv/art5765632/Klarlunds-klumme-T%25C3%25A6nk-ogs%25C3%25A5-ud-over-dig-selv-til-nyt%25C3%25A5r
https://politiken.dk/forbrugogliv/art5765632/Klarlunds-klumme-T%25C3%25A6nk-ogs%25C3%25A5-ud-over-dig-selv-til-nyt%25C3%25A5r
https://politiken.dk/forbrugogliv/art5827382/%25C2%25BBFor-mig-kan-det-slet-ikke-blive-for-vildt%25C2%25AB
https://politiken.dk/forbrugogliv/art5827382/%25C2%25BBFor-mig-kan-det-slet-ikke-blive-for-vildt%25C2%25AB
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5828711/ABC-modellen-S%25C3%25A5dan-kan-du-selv-styrke-din-mentale-sundhed
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5828711/ABC-modellen-S%25C3%25A5dan-kan-du-selv-styrke-din-mentale-sundhed
http://abcmentalsundhed.dk/media/1374/abc-bog_final_spreads_low-med-forside.pdf
http://abcmentalsundhed.dk/media/1374/abc-bog_final_spreads_low-med-forside.pdf
https://filkassen.statens-it.dk/userportal/#/shared/public/qD0azga9GsG6PRrE/ABC%20for%20mental%20sundhed/
https://filkassen.statens-it.dk/userportal/#/shared/public/qD0azga9GsG6PRrE/ABC%20for%20mental%20sundhed/
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5.3 Tilbakemelding fra alliansepartnerne 

Det er gjennomført åtte semistrukturerte intervjuer med representanter fra ulike partnere i Folkehel-

sealliansen. I forkant av intervjuene ble det utarbeidet en intervjuguide med følgende tema: 

• Hvilket kunnskapsnivå har alliansepartnerne om ABC-konseptet? 

• Hvorfor mener alliansepartnerne det er viktig å delta i arbeidet med å gjøre konseptet kjent 

og bidra til at det blir tatt i bruk? 

• Hvordan ser alliansepartnerne for seg at arbeidet gjennomføres i praksis? 

Fullstendig utskrift av intervjuene legges ikke ved da publisering ikke var en del av avtalen med in-

tervjuobjektene. Noen anonymiserte utsagn er tatt med for å vise konkrete utsagn som illustrerer ve-

sentlige funn. 

Hovedfunn 1: Lav kunnskap om og kjennskap til 

ABC 

Kun én av respondentene mente å kjenne ABC godt. For de 

andre var det varierende, men lav kjennskap og svært lite 

konkret kunnskap om innholdet fra initiativene i Danmark 

og Australia. 

Hovedfunn 2: Stort potensial til å få til noe viktig 

Fordi lavt kjennskapsnivå var ventet hadde vi forberedt en kort introduksjon til ABC.  Ut i fra den kunn-

skap de allerede hadde eller denne presentasjonen viste det seg at ambisjonene og forventningene er 

store. Offentlige etater har ulike typer 

ansvar for folkehelsearbeid og ønsker 

samarbeid med frivillige organisasjoner. 

Organisasjonene ønsker at "noen" skal 

koordinere og konkretisere. Alle ser mu-

ligheter til viktige resultater. 

 

Hovedfunn 3: ABC må konkretiseres 

Selv om "gjør noe aktivt, gjør noe sammen og gjør noe meningsfylt" virker intuitivt riktig, ser ikke or-

ganisasjonene en konkret rolle for seg selv, hva de selv kan 

gjøre. De ønsker og venter på at innholdet konkretiseres og 

tilgjengeliggjøres. Det sees på som positivt at forskning do-

kumenterer effekt, men de trenger helt konkrete tilbake-

meldinger og forslag for å se seg selv i en aktiv rolle. 

  
 

 

 

  

"De pratet om hvor viktig det var å 

sette i gang. Og ikke så mye om hva 

de har gjort." 

«Dette er en av mange områ-

der vi kjenner til. Kjenner ikke 

eierskap til ABC» 

«Håper at det blir raske resul-

tater. At det ikke bare blir 

prat.» 

" Trenger hjelp til å komme i gang.» 
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Hovedfunn 4. Ønske om samarbeid 

Mange trekker fram verdien av å jobbe på tvers av organisasjoner og utgangspunkt. Samtidig må hver 

organisasjon få leve sitt eget liv og ha sin egen handlefrihet. 

Opplæring er ett av områdene hvor samarbeid trekkes fram. 

Noen trekker også frem felles arrangement/initiativ. Fra of-

fentlig sektor trekker brukermedvirkning inn som en premiss 

for deres arbeid. Forslag om en hovedprosjektgruppe og 

flere undergrupper avhengig av tema. 

Hovedfunn 5: Vi trenger en plan! 

Jo mer konkret prosjektledelsen kan være, jo lettere blir det for organisasjonene å følge opp med å 

knytte arbeidet til sine eksisterende aktiviteter og utvik-

lingsarbeid. Flere trekker fram at det bør skje noe raskt slik 

at engasjementet ikke visner. Det er forventinger til at pro-

sjektet greier å møte organisasjonene på en måte som gir 

effekt. 

 

 

 

  

«Må derfor kutte all akademia og 

gå rett på effekter og tiltak.» 

«Essensielt å få til en 

samkjørt organisering.» 

«Partnerne må få velge selv 

hvor aktiv de skal være i pro-

sjektet." 

" Viktig å få jevnlig info.» 

… felles arrangement hvor lag og 

organisasjoner blir invitert og får 

samme budskap." 
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5.4 Visjon, misjon og mål i 20-årig perspektiv – resultat av workshop 

I arbeidet med å utvikle visjon, misjon og mål i et 20-årig perspektiv ble det gjennomført en workshop 

med representanter fra Folkehelsealliansen.  

Vi inviterte 9 representanter fra alliansen til å delta i en fem timers workshop med fokus på ABC-

konseptet. Det var representanter fra NAV, MOT, Bjugn kommune, Eldrerådet, Røde Kors, TRØBUR og 

Nasjonalforeningen for folkehelsa. 

Workshopen ble kjørt etter metodikkene 

Brand sprint og Lightning decision jam.  

Det er utarbeidet en egen rapport fra work-

shopen som ligger som vedlegg til denne 

prosjektrapporten.  

I workshopen jobbet vi med ABC sin hva, 

hvordan og hvorfor. En visjon er et bilde av 

fremtiden som vi søker å skape, altså hvor-

for og basert på denne øvelsen i worksho-

pen, endte deltakerne opp med dette utkas-

tet til visjon: 

«Alle har en mental helse. Behov for å bli bevisst vår egen - og andres mentale helse og metoder for 

å bedre og/eller opprettholde en helhetlig sunn helse.» 

Til sammenligning er visjonen til australske 

ABC som følger: «A society that values men-

tal health and where everyone has the op-

portunity to be mentally healthy.» 

En misjon handler om hvordan man skal re-

alisere visjonen. Deltakerne stemte frem 

følgende misjon: 

«Gjøre ABC-metoden kjent i befolk-

ningen og gjennomføre satsinger i et mangfold. Alliansepartnere på flere samfunnsområ-

der.»  

Til sammenligning er misjonen til australske ABC som følger: «To enhance population mental health by 

creating supportive environments that strengthen individual and community resilience». 

I workshop’en ble det kjørt en perspektivøvelse kalt 20 års veikart. Formålet er å visualisere stegvis 20 

år frem i tid; hvor langt er Folkehelsealliansen kommet med ABC etter 5, 10, 15 og 20 år? Hver repre-

sentant fra de ulike organisasjoner beskrev sin 20-årsplan og alle planene ble hengt opp i felleskap.  

Avstemming over de beste forslagene 
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Ut fra de ulike 20-års veikartene stemte deltakerne frem de beste 5-års målene. Dette danner grunn-

laget for Prosperas forslag om visjon og mål for det videre arbeidet i det 3-årige prosjektet.  

Nå (år 0): Informasjon, markedsføring, merkevare, motivasjon (Vi begynner jobben med å øke kjenn-

skap, kunnskap og bygge kompetanse rundt ABC-rammeverket)  

Om 5 år: ABC-rammeverket er innført i de fleste skoler / VGS i Trøndelag. Unge oppgir at de bruker 

ABC-rammeverket i eget liv.   

Om 10 år: ABC-rammeverket er like kjent som «5-om-dagen», 3 min. om dagen, etc. «Mental helse» 

er blitt et nøytralt begrep og assosieres med noe positivt.   

Om 15 år: Rammeverket er en selvfølge i alle planer   

Om 20 år: Rammeverket er en del av det vi gjør. Vi husker ikke at den ikke var der.   

Etter gjennomført workshop satt vikonsulenter igjen med gode innspill til visjon, misjon og mål. I tillegg 

opplevde vi stort engasjement og forventningsfulle deltakerne, noe som lover godt for det videre ar-

beidet som prosjektleder skal ta tak i fra august av. Innspill fra intervju, samtaler og workshop er tatt 

med i våre videre vurderingene og anbefalingene og er i noen tilfeller bearbeidet videre. 
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6 KONKLUSJONER - SWOT-ANALYSE 

For å finne ut hvilke tiltak som trengs for å nå målet er det viktig å vite utgangspunktet. Selv om arbei-

det i Trøndelag så vidt er kommet i gang er det en viss historikk, ikke minst internasjonalt. Folkehelse-

alliansen og medlemmene har også en historikk.  

Styrker Svakheter 

• Mange deltakende organisasjoner, 37 

• FHA- etablert samarbeid 

• Steinar Krogstads gjennomslagskraft 

• Riktig timing mht åpenhet i samfunnet om psykisk 
helse.  

• Større sjanse for ekte engasjement og gjennomslags-
kraft.  

• Dedikert prosjektleder i 3 år 

• Erfaringene fra Danmark og Australia 

• Engasjementet 

• Deltakende organisasjoner trenger ikke endre så mye, 

• Mer re-branding og vinkling 

• Enkelt overordnet konsept. Intuitivt riktig 

• Prospera-team 
 

• Uklar organisering/forpliktelse fra deltakende organisa-
sjoner.  

• Svak beslutningsmyndighet fra ledelse/ koordionator 

• ABC ikke optimalt på norsk. Ikke akronym 

• Ressursmangel - penger/personer 

• Akademisk orientert- hvor er praksis? 

• Evaluering fra Danmark og Australia ikke fokusert på 
innsats/effekt. Telling av aktiviteter 

• Uklart budskap - utydelig metodikk/modell 

• Fortsatt liten kunnskap blant alliansepartnerne om ABC.  

• Privat sektor mangler i alliansen. Idrett/sport mangler 

• Mental helse er et utfordrende begrep 

• Dårlig forankring 

• Prosjektledelse i Røde Kors - skulle vært egen stiftelse? 

• Svak nettside 

• Ulik profilering i ulike land 

• Bare Trøndelag en hindring? 

Muligheter Utfordringer 

• Samarbeid med Bergen og Fosen. 

• ABC- satsingen i Trøndelag skal bli rollemodell for alle 
andre (nasjonalt og internasjonalt) 

• WHO- satsing på ABC-  

• Tv-aksjonen 

• Landsdekkende satsing 

• Samarbeid med kommersielle kan bedre ressurs-
grunnlaget og gi enda flere kanaler 

• Bruke en eller flere av partnerne som piloter og suk-
sesshistorier 

• ABC i barnehage/ungdomsskole 

• Danne en prosjektgruppe/referansegruppe for pro-
sjektleder 

• Få en profilert ambassadør som har kjennskap til 
ABC/selv har opplevd effekten (Kronprinsessen) 

• Etableres som egen stiftelse e.l. 

• Helsedepartementet gjør dette til en stor satsing. Be-
vilger mye penger 

• Bredt anlagt kommunikasjonskampanje 

• Allianse med Folkehelseministeren  

• Aktivt arbeid med funding for budskapet 

• Invitere deltakere utenfor alliansen 

• Utdanning av ABC-ambassadører 

• Stigmatiserende budskap. Budskap må nå alle, ikke bare 
de som sliter. 

• Alliansen blir en begrensning- blir seg selv nok 

• Utrullingen av ABC i Trøndelag mister moment. Allian-
sen finner andre tema. Alliansen klarer ikke å samle seg 
bak prosjektet. 

• Eierskapet forsvinner og gjennomføringsevnen svekkes 

• Ambisjoner og ressurser står ikke i forhold til hverandre. 
Krever ildsjeler. 

• Prosjektet bruker for lang tid før det skjer noe konkret 

• For store deler av målgruppen blir alliansepartnerne en 
omvei, trenger direkte info 

• Det finnes flere andre som kommuniserer noe av det 
samme (verdensdagen for psykisk helse, Action for 
happieness, MOT..). Også konkurrerende begrepsbruk.  

• ABC er ikke intuitivt på norsk 

• ABC får ikke fotfeste. En annen metodikk overtar scenen 

• ABC blir ikke synlig nok 

• Organisasjonene har så mange andre ting å gjøre/priori-
terer egne "brands" og tiltak 

• Skolene fylles av alle mulig "gode tiltak" (klima, miljø, 
mobbing, mat, Zippis venner, MOT)- ABC drukner. 

• For dårlig tilpasset organisasjonenes praktiske liv. Blir 
enda en oppgave de ikke får tid til å gjøre. 
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For å systematiskere situasjonsanalysen har vi benyttet oss av SWOT. Dette er en modell som viser 

faktorer i to dimensjoner: positive og negative faktorer, samt nåtid og framtid. Til sammen gir dette 

fire kategorier. SWOT – strengths, weaknesses, opportunities, threats. Eller styrker, svakheter, mulig-

heter og trusler på norsk. Registrerte styrker er det verdt å ta vare på og benytte. Svakheter må man 

være klar over og eventuelt gjøre kompenserende tiltak. Muligheter kan bli styrker i framtiden, om de 

blir behandlet på riktig måte. Trusler kan gi fremtidige svakheter om de ikke tas hensyn til, fjernes eller 

kompenseres. 

I SWOT-analysen har vi tatt med både innspill fra kildene vi har vært i kontakt med, sammen med våre 

egne refleksjoner. Til sammen danner dette grunnlaget for våre anbefalinger. 

6.1 Oppsummert styrker, svakheter, muligheter og trusler 

Styrker 

Etablert samarbeid 

Folkehelsealliansen samler allerede 

mange organisasjoner og er et etablert 

samarbeid med struktur og tradisjoner. 

Arbeidet starter ikke helt fra grunnen 

av. 

Erfaringer fra andre land 

Det er mye å hente fra både Australia og 

Danmark, og de deler gjerne sine erfa-

ringer. Viktig å se på deres oppstart, 

ikke bare fortsette fra der de andre lan-

dene er i dag. 

Generell interesse 

Med Folkehelsemelding og stor opp-

merksomhet rundt psykisk helse, ligger 

det politiske grunnlaget klart. Det er 

også en stor interesse i befolkningen et-

tersom psykiske utfordringer er økende 

i flere grupper. Dette gjør det lettere å 

få oppmerksomhet for budskap. 

Finansiering 

At et treårig prosjekt allerede har finansiering gir arbeidsrom. Ansatt prosjektleder gir større trykk på 

arbeidet med ABC. 

Helseundersøkelser underbygger utfordringen 

Både HUNT og andre undersøkelser viser at befolkningen sliter stadig mer med psykiske problemer. 

Det tyder også på at ABC hjelper. 

Intuitivt riktig 

Med stor informasjonsoverflod tyr mange til hva de «føler» er riktig, uavhengig av forskning. Heldigvis 

er ABC intuitivt riktig, og det er ikke nødvendig å (alltid) gå via forskningsdokumentasjon for å få pub-

likum med seg. 



19 

 

Svakheter 

Ambisjon – mål 

Å ha kjennskap blant befolkningen på nivå med «5 om dagen» som konkret mål for treårsperioden vil 

bli vanskelig. Hovedfinansieringen av 5 om dagen er gjort av Bama, og per nå er kommersielle aktører 

med store markedsbudsjetter ikke med i alliansen. Finansieringen av prosjektet er i stor grad knyttet 

til personalkostnader og i liten grad til spredning av informasjon. 

Løs organisering 

Folkehelsealliansen er en løst sammensatt organisasjon. Sentrale ledd i organisasjonen kan i liten grad 

pålegge medlemmene handlinger, arbeidsinnsats eller økonomiske bidrag. Fellesskapet rundt «folke-

helse» omfatter i ulik grad hele eller marginale deler av medlemsorganisasjonene. Kjennskapen til ABC 

er svært varierende blant kontaktpersonene. Vi antar derfor at kjennskapen ut i organisasjonene er så 

liten at arbeidet må betegnes som å være i startfasen.  ABC er ikke alliansens eneste sak, det har vært 

ulike årlige temasaker. Hvorvidt ABC fortsetter som hovedtema for alliansen er uklart.  

ABC begrep og oversettelse 

ABC er både enkelt og vanskelig. Uten forklaring sier ABC ingen ting om innholdet og er heller ikke et 

akronym slik det er på engelsk. Samtidig har oppfordringen med å være aktiv, være sammen og gjøre 

noe meningsfylt stor gjenklang hos både publikum og profesjonelle. Om ABC er en metode, en prosess, 

et verktøyskrin, et perspektiv eller et rammeverk er også uklart. Nå legger ulike aktører ulik betydning 

i begrepet. I Danmark brukes ABC stort sett uten etterfølgende forklaring. Det løser problemet for 

avsender, men gir ingen hjelp til leseren. Rob Donovan omtaler ABC som et rammeverk. 

act – vær aktiv 

B – belong – vær sammen 

C – commit – gjør noe meningsfylt for deg og verdifullt for andre 

Oversettelsene gir ikke helt samme betydning. Vær aktiv er lite problematisk. B- vær sammen omfav-

ner ikke tilhørighet. Det engelske uttrykket commit kan lett oppfattelse som forpliktelse, ikke noe som 

både er meningsfylt for deg og verdifullt for andre. 

Mental helse – mental sunnhet  

Assosiasjonene rundt ordet «mental» er utfordrende. Det brukes av noen som direkte uttrykk for noen 

som er mentalt syk. Andre har assosiasjoner til sykdom, diagnoser og klinisk behandling mer enn nor-

mal variasjon i humør og sinnsstemning. 

Å bruke begreper hvor mottakerne av budskapet ikke tolker dem på samme måte som avsender vil by 

på store utfordringer. 

Muligheter 

ABC- initiativ andre steder 

Det tas initiativ til å ta i bruk ABC flere steder i landet uavhengig av alliansens arbeid. Dette gir mulig-

heter til å trekke sammen og lære av hverandre. Kan også brukes til å se på forskjeller i effekt av ulike 

tiltak. 

Psykisk helse på den politiske dagsorden 

«Folkehelsemeldingen» og ulike politiske forslag viser at temaet er på dagsorden. Den offentlige de-

batten spenner fra «uro rundt ungdoms robusthet» til diskusjoner om bedre tilbud til alvorlig psykisk 
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syke. Dette gir et rom for å finne både oppmerksomhet og økonomiske midler, men andre tema kan 

overta debatten. 

Samarbeid med kommersielle 

Kommersielle aktører er i dag ikke med i alliansen. Samarbeid med relevante kommersielle aktører kan 

gi prosjektet økte økonomiske midler. 

Favne flere enn medlemmene 

ABC er relevant for mange organisasjoner som ikke er med i Folkehelsealliansen. Det gir en stor mulig-

het til å nå ytterligere grupper. 

Norsk hub etableres i Trøndelag 

Robert Donovan har en pragmatisk innstilling til utbredelse av ABC. Det som fungerer best i ulike 

land/situasjoner er mest avgjørende. Han setter imidlertid som krav at det etableres en norsk hub- 

nav, som koordinerer arbeidet i Norge. Den norske hub’en er en midlertidig ordning. Ettersom Trøn-

delag har kommet lengst i å koordinere arbeidet er det fullt mulig å få en hub hit. Det må være en 

uavhengig organisasjon, som NTNU, Fylket eller en statlig virksomhet. 

Avklaring av hvem som skal inn i Folkehelsealliansen og hvilke ulike typer samarbeid alliansen skal tilby. 

Trusler 

Potensielle trusler kommer vi tilbake til i kapittelet om «Kritiske suksessfaktorer».  
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7 MÅL, STRATEGIER OG TILTAK FOR PERIODEN 2019-2022 

Prospera-teamet anbefaler at alliansen sørger for å bygge både kjennskap, kunnskap og konkrete 

tilbud hos medlemmene før en storstilt kampanje til befolkningen starter. Ressursene står heller ikke 

i forhold til ønsket om rask kjennskap. Prosjektmålene endres derfor noe fra den opprinnelige 

bestillingen. Gitt den store samfunnsmessige betydningen og generelle appell, vil konseptet også 

interesse andre enn medlemmene av alliansen, noe som også må håndteres.  

Med utgangspunkt i dette er det utarbeidet forslag til overordnede mål, strategier og tiltak for pro-

sjektperioden 2019-2022.  

Det videre arbeidet omhandler ledelse av endringsprosesser og det anbefales at rammeverket Kotters 

8 trinn for endring legges til grunn. Dette er et rammeverk for endringsledelse som er lett å ta i bruk, 

og som gir noen knagger å henge de ulike trinnene i en endringsprosess på. Kort oppsummert omfatter 

de 8 trinnene: 

 

 

7.1 Visjon 

En foreløpig visjon kan lyde slik: 

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

Befolkningen, offentlig og privat virksomhet, samt frivillig sektor skal vite hva de selv kan gjøre for å 

styrke folks helse – også den mentale. Folkehelsealliansen skal sette organisasjoner, etater og nærings-

liv i stand til å tilby egnede aktiviteter, og gjøre det lett for alle lag av befolkningen å styrke sin psykiske 

helse. 

Som det går fram av illustrasjonen er det ett viktig steg å skape og forankre en visjon som gir retning 

og inspirasjon for endringsarbeidet. Det anbefales derfor at det jobbes videre med forankring/utvikling 

av visjonen slik at den kan vær en ledestjerne for Folkehelsealliansens medlemmer og samarbeids-

partnere. 
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7.2 Kritiske suksessfaktorer 

I arbeidet med handlings- og kommunikasjonsplan er det viktig å sørge for å sikre kritiske suksessfak-

torer: 

• At alliansepartnerne har fått kunnskap om og tatt eierskap til ABC-rammeverket 

• At alliansepartnerne enes om hvilke målgrupper som skal prioriteres utover i handlingsplan-

perioden på tre år 

• At kommunikasjonsform og innhold utformes på mottakerne, ikke avsenders, premisser 

• At ABC-rammeverkets innhold og mulige effekter formidles på en slik måte at det ikke virker 

stigmatiserende i befolkningen (heller fokusere på psykisk sunnhet enn psykisk sykdom) 

• At det er tilstrekkelig med finansiering for å kunne gjennomføre nødvendige tiltak, jf hand-

lingsplan og kommunikasjonsplan 

7.3 Overordnede mål for perioden 2019-2022 

Vi anbefaler at Folkehelsealliansen i løpet av prosjektperioden skal ha: 

1. Tilpasset ABC-konsept til norske forhold  

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

3. Tatt i bruk ABC-konseptet hos utvalgte målgrupper og gjennomført en evaluering for å måle 

effektene av bruken  

4. Skaffet finansiering for gjennomføring av strategien 

5. Etablert og utviklet en velfungerende og handlekraftig prosjektorganisasjon 
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7.4 Tiltak for prosjektperioden 2019-2022 

For hvert av målene har vi beskrevet anbefalt strategi og tiltak i løpet av perioden. Tidsplanen er å 

forstå som tentativ; det er viktig at foregående tiltak er gjennomført før neste steg i prosjektplanen 

realiseres.  

Hovedmål 1:  

Folkehelsealliansen skal i løpet av strategiperioden ha tilpasset ABC-konseptet til norske forhold 

Dette er et grunnleggende mål som mye annet hviler på. Må sees i sammenheng med organisering, 

spesielt den norske hub’ens rolle, samt samarbeidsform med andre i Norge. 

 

Strategier: 

1.1.  Utarbeide en beskrivelse av ABC-konseptet som bidrar til å unngå sykeliggjøring og stigmatise-

ring 

1.2 Utarbeid en endelig visjon for ABC-konseptet. 

 

Nr Tiltak 2019 2020 vår 2020 

høst 

2021 vår 2021 

høst 

2022 vår 

1.1.1 Tilpass ABC-konseptet til norsk, og 

bruk begreper som alle lag av befolk-

ningen kjenner seg igjen i uten at kon-

septet og aktivitetene knyttes til en al-

vorlig psykisk lidelse 

      

1.1.2 Tilpass ABC-konseptet i Norge med ut-

gangspunkt i det fore-liggende kunn-

skapsgrunnlaget 

      

1.1.3 Utarbeid plan for gjennomføring hos 

utvalgte målgrupper, jf Kotters trinn 1 

      

1.1.4 Utarbeid en kommunikasjonsplatt-

form for både intern kunnskapsutvik-

ling og forankring og for gjennomfø-

ring eksternt,  

jf kommunikasjonsplanen i dette do-

kumentet samt Kotters trinn 3 

Internt 
Internt/ 

eksternt 

Eksternt 

/ internt 
   

1.2.1 Gjennomfør planlagte kom-munika-

sjonsaktiviteter 
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Hovedmål 2: 

Folkehelsealliansen skal i løpet av prosjektperioden ha utviklet kunnskap og kompetanse hos allian-

separtnerne i bruk av ABC-konseptet 

Uten kunnskap vet ikke medlemmene hvilke av dagens aktiviteter som bør videreføres, endres eller 

hvilke nye idéer som skal utvikles. 

Strategier: 

2.1 Utarbeide en plan for forankring og opplæring blant alliansepartnerne 

2.2 Utarbeide en sertifiseringsordning for bruk av ABC-konseptet 

2.3 Involvere eksterne samarbeidspartnere som skal bruke ABC-konseptet i det daglige 

 

Nr Tiltak 
2019 

2020 

vår 

2020 

høst 

2021 

vår 

2021 

høst 

2022 

vår 

2.1.1 Utarbeide en detaljert prosjekt-

plan for prosjektperioden 
      

2.1.2 Planlegge og gjennomføre konk-

rete aktiviteter blant alliansepart-

nerne som bidrar til forankring og 

kompetanseutvikling, jf Kotters 

trinn 1. 

      

2.2.1 Utarbeide et opplæringsprogram 

for både intern og ekstern bruk 

(sertifiseringsordning) 

      

2.3.1. Planlegge og gjennomføre konk-

rete aktiviteter blant eksterne 

samarbeidspartnere som bidrar til 

forankring og kompetanse- 

utvikling 

      

 

Hovedmål 3: 

Folkehelsealliansen skal i løpet av prosjektperioden ha tatt i bruk ABC-konseptet hos utvalgte mål-

grupper og gjennomført en evaluering for å måle effektene av bruken 

Alliansepartnerne må kunne planlegge, organisere og gjennomføre tiltak uten at alliansens koordina-

tor er involvert, at ABC-tiltak etter hvert inngår som en naturlig del av virksomheten.  

Strategier 

3.1 Velge prioriterte målgrupper for perioden 2020-2022 

3.2 Utarbeide en plan for å ta i bruk ABC-konseptet 

3.3 Utarbeide en plan for gjennomføring av følgeevaluering  

 

Nr Tiltak 
2019 

2020 

vår 

2020 

høst 

2021 

vår 

2021 

høst 

2022 

vår 

3.1.1 Med utgangspunkt i kunnskaps-

grunnlaget og konkrete behov blant 

befolkningen i Trøndelag, involvere 
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Nr Tiltak 
2019 

2020 

vår 

2020 

høst 

2021 

vår 

2021 

høst 

2022 

vår 

alliansepartnerne i å prioritere mål-

grupper 

3.2.1 Utarbeide en plan for å ta i bruk og 

følge opp ABC-konseptet blant de pri-

oriterte målgruppene 

      

3.2.2 Utarbeide en plan for gevinstrealise-

ring både på kort og lang sikt (quick-

wins og langsiktige gevins-ter, jf Kot-

ters trinn 6 og 8) 

      

3.3.1 Fastsette effektmål for bruk av ABC-

konseptet hos de prioriterte mål-

gruppene 

      

3.3.2 Velge fagmiljø til gjennomføring av 

følgeevalueringen 
      

3.3.3 Gjennomføre følgeevaluering 

 
      

 

Hovedmål 4: 

Folkehelsealliansen skal i løpet av prosjektperioden ha skaffet finansiering for gjennomføring av 

strategien 

For å nå ut til befolkningen slik at ønskede effekter oppnås trengs flere ressurser. Det bør det være 

mulig å få til, både gjennom midler medlemmene eller benytter, men også fra eksterne. Vi har her ikke 

tatt med hva medlemsorganisasjonene kommer til å bruke i egen regi. 

Strategier 

4.1 Utarbeide en plan for hvordan sikre økt finansiering utover bidraget fra Gjensidigestiftelsen 

4.2 Kartlegge og vurdere gevinstpotensialet for de mulige finansielle bidragsyterne innenfor hver 

 målgruppe 

Nr Tiltak 
2019 

2020 

vår 

2020 

høst 

2021 

vår 

2021 

høst 

2022 

vår 

4.1.1 Kartlegge mulige finansielle bidrags-

ytere 
      

4.1.2 Gjennomføre møter med disse for å 

forankre ABC-konseptet og synlig-

gjøre potensielle gevinster både for 

den enkelte og for samfunnet 

      

4.2.1 Utarbeide og inngå avtaler med de 

ulike «sponsorene» 
      

4.2.2. Arbeide for mediedekning av avtale-

inngåelsene 
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Hovedmål 5: 

Folkehelsealliansen skal i løpet av prosjektperioden ha etablert og utviklet en velfungerende og 

handlekraftig prosjektorganisasjon, som setter alliansen i stand til å realisere målsettingene for ABC-

konseptet 

 

Strategier 

5.1 Etabler prosjektorganisasjonen tidlig med et tydelig mandat 

5.2 Legg til rette for at prosjektteamet gis mulighet for å arbeide med teamutvikling 

5.3 Utvikle et rammeverk for prosjektstyring som gir Folkehelsealliansen og øvrige eksterne 

 bidragsytere relevant styringsinformasjon underveis 

5.4 Kommunisér behovet for endring internt og eksternt 

5.5 Feire og kommunisér oppnådde resultater underveis 

 

Nr Tiltak 
2019 

2020 

vår 

2020 

høst 

2021 

vår 

2021 

høst 

2022 

vår 

5.1.1 Definér prosjektorganiseringen for de 

ulike fasene i prosjektet 
      

5.1.2 Fastsett hvilken kompetanse og 

egenskaper de ulike medlemmene i 

prosjektteamet bør ha for å få et 

team med komplementær kompe-

tanse 

      

5.1.3 Definér prosjektteamets rolle (oppga-

ver, ansvar og myndighet) på vegne 

av Folkehelsealliansen 

      

5.1.4 Gjør avklaringer mot dagens norske 

hub om mandat 
      

5.1.5 Oppnevn/utpek medlemmene i pro-

sjektorganisasjonen. Justér etter 

hvert som målgruppene defineres og 

eksterne samarbeidspartnere kom-

mer til 

      

5.2.1 Avsett midler til teamutvikling og 

legg aktiviteter til dette inn i pro-

sjektplan -og budsjett 

      

5.3.1 Avklar behov for styringsinformasjon 

-og rapporteringsfrekvens blant alli-

ansepartnerne og eksterne finansiø-

rer. 

      

5.4.1 Gjennomfør kommunikasjonsaktivite-

ter i hht kommunikasjonsplanen, in-

ternt og eksternt 

      

5.5.1 Etablér rutiner og kultur for å feire og 

kommunisere oppnådde resultater 

underveis 
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8 KOMMUNIKASJONSPLAN 

Formålet med kommunikasjonsplanen er å hjelpe Røde Kors og Folkehelsealliansen til å bygge kjenn-

skap og kunnskap om ABC-rammeverket internt blant de 37 alliansepartnere.  Denne planen går mer i 

dybden enn aktivitetsplanen, men er ment å virke innenfor målene og strategiene fra forrige kapittel. 

8.1 Kommunikasjonsmessige hovedutfordringer  

De viktigste utfordringene som kommunikasjonsplanen kan bidra til å løse er:  

• Alliansepartnerne har ulik forståelse hva ABC er og de opplever en usikkerhet rundt hvordan 

de kan bruke ABC i sitt arbeid.  

• Fordommer rundt begrepet «mental helse»  

• ABC ikke optimalt på norsk  

8.2 Kommunikasjonsmål  

Kommunikasjonsmål 1 

God kjennskap og kunnskap om ABC-konseptet internt blant alliansepartnerne  

Delmål: 

• Alliansepartnerne har en felles forståelse for hva ABC er og en forståelse for hvordan de kan 

bruke ABC i sitt arbeid 

• Alliansepartnerne har tilgang til et internt opplæringsprogram/sertifisering for ABC  

• Alliansepartnerne har selv definert sin form på egen ønskelig ABC-satsning  

Kommunikasjonsmål 2 

Normalisere begrepene mental helse/mental sunnhet/psykisk helse  

Delmål: 

• Alliansepartnerne har en felles forståelse/plattform for hvordan man skal kommunisere at vi 

alle har en mental helse  

• Alliansepartnerne har gjennomført en informasjonskampanje som likestiller fysisk helse med 

psykisk helse  

• Alliansepartnerne har engasjert noen unge positive forbilder som fungerer som gode ambas-

sadører for ABC-rammeverket. Hovedoppgaven for disse ambassadørene er snakke til ung-

dommen og bidra til normalisering av mental helse.  

 

Kommunikasjonsmål 3 
Kommunisere ABC på en måte som fungerer bra på norsk  

Delmål: 

• Alliansepartnerne har gjennomført en workshop for å videreutvikle den norske merkevare-

byggingen av ABC, hvor hensikten er å finne alternative initialer/verb/setninger som passer 

bedre for den norske befolkningen  

• Alliansepartnerne utvikler informasjonsmateriell som forteller om ABC i ny norsk språkdrakt 

(Nettsider, film, podcast, artikler++)  
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Målgruppe  

Den primære målgruppen er alle organisasjonene i Folkehelsealliansen. Den sekundære målgruppen 

er befolkningen. 

Budskap  

Målgruppebudskap for Folkehelsealliansen: 

Sammen kan vi gjøre ABC-konseptet kjent i befolkningen og bedre/opprettholde en helhetlig sunn 

helse  

Målgruppebudskap til befolkningen: 

Sunnhet er sunnhet, uansett om den er fysisk eller psykisk 

Alle har en mental helse  

Gjør noe aktivt, gjør noe sammen og gjør noe meningsfylt 

Det ligger forslag til kommunikasjonsaktiviteter i eget vedlegg til denne rapporten.  

 

9 OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE 

Folkehelsealliansen har tatt på seg et viktig oppdrag med å gjøre ABC kjent og tilgjengelig for befolk-

ningen. Kjennskapen ut i medlemsorganisasjonene er slik at informasjons- og opplæringsarbeidet må 

starte der før eksterne kampanjer utvikles. Det er helt avgjørende at det er et tilgjengelig tilbud når 

en ekstern kampanje starter. Valg av de første målgruppene må derfor både ta hensyn til potensiale i 

målgruppen, målgruppens motivasjon og, ikke minst, hvilke grupper alliansen kan tilby varierte akti-

viteter til. Vi mener dessuten at samarbeidet på tvers av organisasjoner som de danske organisasjo-

nene har fått til bør være til inspirasjon også her i Norge.  

Et prosjekt skal per definisjon ha en slutt. Folkehelsealliansens ABC-prosjekt er ikke noe unntak. Vi 

håper alliansen har ambisjoner om å gjøre arbeidet mer permanent. Arbeid med tanke på dette bør 

igangsettes før utløpet av prosjektperioden. Ønsket om en mer konkret kampanjeplan med målbare 

mål må også komme som et neste skritt.  

Takk for oss! 

Prospera-konsulentene som har deltatt i dette prosjektet takker for et interessant oppdrag! Det fyller 

alle tre kriterier – vi er aktive, vi gjør noe sammen og vi gjør noe vi synes er meningsfylt og som for-

håpningsvis også er verdifullt for Folkehelsealliansen og Lisbeth som skal ta arbeidet videre.  

Det ligger mye innsikt mellom linjene i rapporten og presentasjonen. Vi vil jo gjerne at vår innsikt skal 

komme prosjektet til nytte også videre, og stiller oss derfor åpne for et møte med Lisbeth etter som-

merferien – da kan du stille alle spørsmål som dukker opp når du går dypere inn i rapporten. 

Nytt prosjekt? 

Vi anbefaler at Prospera bistår Folkehelsealliansen med et nytt prosjekt (fase 2) med arbeid knyttet til 

kommunikasjon. Dette kan være:  

Videreføring av overordnet kommunikasjonsstrategi i detaljert kommunikasjonsstrategi og aktivitets-

plan:  
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Hvordan skal man kommunisere mot ulike målgrupper forebyggende (barn, ungdom, familier, studen-

ter, eldre, og alle andre).  

Hvordan og hvor nå mennesker som er i en fase med lettere psykiske helseutfordringer der ABC kan 

benyttes som selvhjelp? (skoler, helsestasjoner, psykologtjenester, legesenter, NAV, kommunale tiltak, 

organisasjoner mm..) Hva er budskapet, og til hvem? Hvilke flater kommuniserer man best på til ulike 

målgrupper.  

Nytt kampanjemateriell: PowerPoint-presentasjon for de ulike målgruppene, ABC workshop opplæ-

ringsmateriell/undervisningsmateriell til skoler og andre, nye nettsider og etablering av sider i digitale 

kanaler (som Facebook mm.) Medieportal med bildebank, logoer og nedlastbare ferdig programmerte 

filer i faste maler med ABC profil, med underfelt som er redigerbare der alliansepartnere kan sette inn 

sin logo og tilleggstekst og bilder for sine aktiviteter (elementer/maler som brosjyre, flyers, annonser, 

bannere, rollups mm.) 

Dette forutsetter at Prospera oppnår prosjektdonasjon for å kunne gjennomfør et nytt prosjekt. Pro-

sjektbeskrivelsen vil i så tilfelle detaljeres i samarbeid mellom ABC-prosjektet og Prosperaadministra-

sjonen. Punktene ovenfor er svært omfattende, og vil måtte defineres nærmere. 

 

9.1 Teamet 

Pro bono-prosjektleder Anniken Aasen 

Utdannelse: Master in Science fra Handelshøjskolen i Aarhus, DK 

Nøkkelkompetanse: Organisasjon og ledelse, produkt- og tjenesteutvikling, prosessleder 

Erfaring: 11 år i bank & finans, 11 år i IT 

 

Pro bono-konsulent Anne Guri Solem 

Utdannelse: Master of Management fra Handelshøyskolen BI, Foretaksøkonom TØH (nå NTNU). 

Nøkkelkompetanse: Strategi, markedsføring, kommunikasjon, prosjekt- og prosessledelse, 

Erfaring: Byggesektor- Norpsenn, merkevaresektor- Nidar, statsforetak - Enova, konsulent – Herme-

nes. 

 

Pro bono-konsulent Camilla Juul 

Utdannelse: Sosialantropolog med videreutdanning i org og ledelse, coaching 

Nøkkelkompetanse: Prosessledelse, tjenesteutvikling, formidling 

Erfaring: Seniorrådgiver i IMDI, tidligere leder for NRK TV-aksjonen 

 

Pro bono-konsulent Tor Martin Norvik 

Utdannelse: Westerdals – Art Director 

Nøkkelkompetanse: Merkevarebygging, kampanjeutvikling og mediestrategi 

Erfaring: Kreativ leder i Uredd og gründer av Be Kind Design 

 

Pro bono-konsulent Ann Elisabeth Wedø 

Utdannelse: Cand.mag i økonomi og sosiologi (NTNU) og master i strategisk ledelse (NHH) 

Nøkkelkompetanse: strategi, ledelse, organisasjonsutvikling og virksomhetsstyring 

Erfaring: Toppledererfaring fra komplekse kunnskapsorganisasjoner innen helse og høyere utdanning 

og forskning. Prosjekt -og prosessledelse 
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Pro bono-konsulent Kathrine Koren Bjertnæs 

BA (Hons) Business Management 

Bedrifts- og organisasjonsutvikling, endringsprosesser, HR, Marked- og kommunikasjon. 

Bred erfaring fra offentlig og privat sektor inkl interesseorganisasjoner 

 

Pro bono-konsulent Inge Hovd Gangås (prosjektmentor) 

Utdannelse: Siv ing materialteknologi, NTNU. Executive Certification in Strategy & Innovation, MIT 

Nøkkelkompetanse: Strategi, forretningsutvikling, deep tech investment 

Erfaring: Technology transfer, start-ups and ventture capital. 

 

Prospera takker for samarbeidet og ønsker lykke til videre med det gode arbeidet! 

 

10 VEDLEGG 

 

1. Rapport fra workshop med utvalgte alliansepartnere 

2. Hensiktserklæring fra DK 

3. Eksempler på kommunikasjonsaktiviteter 

 


