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Årsmelding for Folkehelsealliansen i Trøndelag  
Perioden 4.10.2019 - 22.10.2020 

 

I. Arbeidsutvalgets sammensetning 
- Steinar Krokstad (leder), HUNT forskningssenter NTNU 

- Kristine Svendsen (nestleder og medlem av AU), LO i Nord-Trøndelag 

- Dina von Heimburg (medlem av AU), Kommuneregion Verdal, Levanger og Frosta 

- Paul Georg Skogen (medlem av AU), Helse Nord-Trøndelag HF 

- Frode Tiller Skjervø (medlem AU), Trygg Trafikk 

- Frode Mo (vara til AU med møterett), Nasjonalforeningen for folkehelsen 

 

- Kyrre Kvistad (sekretær), Trøndelag fylkeskommune har ivaretatt sekretariatsrollen i 

alliansen. 

II. Folkehelsealliansen 
Folkehelsealliansen består i dag av 41 unike medlemmer. Det er fortsatt en ambisjon om å 

øke antallet medlemmer i alliansen. Kommunene deltar gjennom sine kommuneregioner.  

Folkehelsealliansen har møter to ganger i året, i tillegg arrangerer alliansen en årlig regional 

folkehelsekonferanse. 

Trøndelag fylkeskommune ivaretar sekretariatsfunksjonen i alliansen. Dette i kraft av sin 

rolle om å samordne folkehelsearbeidet i fylket (hjemlet i Folkehelseloven). 

III. Arbeidsutvalgets møter 
AU har i perioden hatt til sammen 16 møter. Alle AU-møtene har vært digitale via Skype eller 

Teams og hatt en varighet på 1 time. Arbeidet i AU har i hovedsak vært sentrert rundt 

planlegging av ABC-/HODEBRA-satsingen. (27.1., 10.2., 3.3., 13.3., 2.4., 16.4., 30.4., 13.5., 27.5., 10.6., 

19.6., 18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 13.10.). 
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IV. Arrangementer 

a) 4. oktober 2019 – Folkehelsekonferansen 2019 ved Scandic Hell Hotel i Stjørdal 

Konferansen samlet i alt 127 deltakere. 

 

Foredragene fra konferansen finner du her: www.trondelagfylke.no/fit.  

http://www.trondelagfylke.no/fit
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b) Vårmøte ved HUNT forskningssenter i Levanger, planlagt 26. mars 2020 

På grunn av korona-pandemien som førte til nedstenging av store deler av samfunnet fra og 

med 13. mars måtte vårmøtet som var planlagt til 26. mars avlyses.  

c) Digitalt Zoom-møte i FiT 3. juni 2020 

Som en «erstatning» ble det i stedet arrangert et Zoom-møte for FiT-medlemmer og andre 

den 3. juni. Programmet var som følger: 

 

Resultatene fra Menti-undersøkelsen finner du her → Vis resultatene  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fe.mentimeter.com%2Fe%2Fc%2FeyJlbWFpbF9pZCI6IlJLVDNBd0VBQVhKNTdBVlUxZEhHR0c0UGtGQXhWQT09IiwiaHJlZiI6Imh0dHBzOi8vd3d3Lm1lbnRpbWV0ZXIuY29tL3MvNGRlMmM1YWUzZTA2ODc3ZjEyYmFmMWMxMjVkNGZjZGI_dXRtX2NhbXBhaWduPXZvdGVyX3ZpZXdlZF9yZXN1bHRcdTAwMjZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsXHUwMDI2dXRtX3NvdXJjZT1ydl90cmFuc2FjdGlvbmFsIiwibGlua19pZCI6MTc3MDE5NiwicG9zaXRpb24iOjB9%2F7a604e67ee70ac95886eaccf99d77dca65f43b6061f6031b5f7643afc229c791&data=02%7C01%7Ckyrkv%40trondelagfylke.no%7C973caaeb0caa4ba0c1fa08d807b08eaf%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C637267802172388653&sdata=1tAjRChaPTV8uvjm7Pwcfye9KzKsdmYC57yOmk7uJ6Q%3D&reserved=0
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V. Folkehelseprisen 2019 
Under folkehelsekonferansen 4. oktober ble Folkehelseprisen 2019 tildelt DrømmeDagene i 

Verdal. Prosjektleder/jobbcoach Silje Dahl Bjørgvik fra VekstTorget AS mottok prisen på 

vegne av DrømmeDagene. 

DrømmeDagene i Verdal har gjennom å møte ungdommene der de er vist at de er gode nok 

til å kunne finne sin plass i arbeidslivet. Ønsket er ikke å endre den unge, men å fylle på og 

inspirere til å ha lyst til å delta i samfunnet. Å ha tro på at de har noe å bidra med, er viktig 

for forståelsen av seg selv.  

DrømmeDagene i Verdal har gjennom et annerledes kursopplegg bygget opp de unge til å se 

sine ressurser, og utvikle et godt selvbilde. De unge har fått oppleve at de fortjener å høre til 

på en arbeidsplass, og i samfunnet, og at ressursen de bringer inn i jobben er verdifull og 

viktig. Gjennom kursopplegget blir ungdommene forberedt for arbeidslivets krav og 

muligheter ved å fokusere på mye mer enn CV og jobbsøknad. Blant annet vektlegges like 

mye alle de andre primære og enkle tingene i hverdagen som påvirker ungdommene sin 

arbeidsevne. 

 

DrømmeDagene i Verdal representert ved Silje Dahl Bjørgvik (til venstre) ble tildelt Folkehelseprisen 2019 - 
diplom og glasskunst laget av kunstneren Heidi Mitsel Bullen. Prisutdeler var Geir Arild Espnes som var 
møteleder under Folkehelsekonferansen 2019. 
Foto: Nina Glærum, Trøndelag fylkeskommune 
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VI. Om prosjektet ABC-for bedre mental sunnhet i Trøndelag 

 

Bakgrunn 

I årsmøtet 4. oktober 2018 ble det vedtatt at ABC for bedre mental helse skal være 

Folkehelsealliansen i Trøndelag sitt hovedtema/satsingsområde i perioden 2019-2021. 

Statusoppdatering til årsmøtet 

Folkehelsealliansen i Trøndelag, i samarbeid med Nord- og Sør-Trøndelag Røde Kors, initierte 

høsten 2019 en treårig satsing i Trøndelag for å fremme psykisk helse i befolkningen i fylket. 

Røde Kors er vertskap og formell prosjekteier for prosjektet ABC- for bedre mental sunnhet 

og innehar det økonomiske og administrative ansvaret for prosjektet. Gjensidigestiftelsen 

innvilget et tilskudd på tre millioner kroner til satsingen, som har som mål om å spre 

kunnskap om hva som gir sunn psykisk helse og forebygger psykiske utfordringer i 

befolkningen i Trøndelag. Prosjektet ble startet opp i august 2019, da prosjektleder Lisbeth 

Lein tiltrådte stillingen, og avsluttes i august/september 2022. Folkehelsealliansen har 

fremming av psykisk helse i befolkningen som et sentralt satsingsområde og har et langsiktig 

perspektiv for å ta i bruk ABC-konseptet i sitt folkehelsearbeid. 

Intensjonen med satsingen er å lage en folkeaksjon som primært skal realiseres gjennom 

partnerne i Folkehelsealliansen i Trøndelag og andre aktuelle aktører. ABC-satsingen skal 

først og fremst oppmuntre mennesker til å gjøre helsefremmende/forebyggende tiltak som 

styrker egen psykiske helse, og konkretisere hva folk selv kan gjøre for å fremme egen og 

andres psykiske helse. En sentral del av satsingen er planlagt gjennom utvikling av en større 

kampanje og videre gjøre kunnskapsbygging og utvikle aktivitetsopplegg som setter i gang 

gode prosesser som fremmer psykisk helse i ulike settinger og arenaer.  

Siden prosjektstart er organisasjonen satt og det er gjort avgrensninger i prosjektet. Ungdom 

er prioritert målgruppe i første fase av prosjektet. Det er benyttet bistand til 

prosjektutviklingen fra stiftelsen Prospera gjennom to rapporter. Det er videre arbeidet med 

grafisk profil og kommunikasjonskonsept. Her er også ABC-begrepet, som trenger utfyllende 

forklaring for å forstås, erstattet av nyordet , som en mener er lett 

forståelig og handlingsorientert og kan intuitivt knyttes til livsglede, mestring og mening. 

ble lansert i en aksjon på sosiale medier og nettstedet hodebra.no 

påska 2020 – også som en reaksjon på nedstegningen av samfunnet som følge av Covid 19. 

Det er i perioden vår og høst arbeidet med å finne fram til mulige og ønskelige satsinger opp 

mot målgruppen ut i fra behov og det kunnskapsgrunnlaget prosjektet bygger på. Det er lagt 

vekt på å initiere og tilrettelegge for prosesser som kan sikre forankring og utvikling hos 

enkeltpartnere og i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere og produksjonsmiljø. 

Gledelig produserte NRK høsten 2020 et eget temaprogram om hodebra basert på ABC-

konseptet, også vist på NRK og deres youtube-kanal Unormal fra oktober. Prosjektet ved 

prosjekteier drifter nå hodebra.no og facebook-siden Hodebra for mæ og dæ. I tillegg har 

http://www.hodebra.no/
https://www.youtube.com/watch?v=S3oySmj5nN8&feature=youtu.be
http://www.hodebra.no/
https://www.facebook.com/groups/217249326044897/
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prosjektet overtatt ansvaret for den nasjonale informasjonssiden abcmentalsunnhet.no og 

samarbeider med de Australske rettighetshaverne om å fylle denne rollen i Norge. 

For øvrig er det oppnevnt ABC-ambassadører for 20 av partnerne i alliansen med formål om 

formalisering av nettverksarbeidet i regi av prosjektledelse i samarbeid med 

Folkehelsealliansen sitt arbeidsutvalg.  

Prosjektet gjennomføres innenfor fastsatte rammer, men det arbeides kontinuerlig med å 

finne andre finansieringsordninger som kan øke aktivitetsnivået i prosjektet. Dette vil være 

en viktig prioritering framover.  

 

 

VII. Publikasjoner 
- Jystad KH, Santini ZI, Sund ER, von Heimburg D, Krokstad S. ABC for bedre mental helse 

blant ungdom i Norge. Operasjonalisering av ABC (act-belong-commit) indikatorer og 

assosiasjon til psykisk helse i Ung-HUNT3 (2006-08). NTNU: Masteroppgave i medisin, 

2019. 

- Haug MA, Santini ZI, Sund ER, Koushede V, Krokstad S. ABC (Act, Belong, Commit) for 

bedre mental helse. Betydningen av aktivitet, sosial tilhørighet og meningsfullt 

engasjement for god mental helse hos voksne i en norsk befolkning. En HUNT-

tverrsnittstudie. NTNU: Masteroppgave i medisin, 2020. 

- Krokstad S. ABC for bedre psykisk helse. Utposten 2020;(2):6-11. 
www.utposten.no/i/2020/2/m-82  

- Krokstad S, Lein L. Ny kampanje i Trøndelag: Koronapandemien har satt befolkningen 

under press. Kronikk. Adresseavisen 2020, 21 april.  

- von Heimburg D, Krokstad S, Ness O, Sund E. Debattinnlegg Trønderdebatt: Når psykisk 

helse settes på dagsorden.  

www.tronderdebatt.no/nar-psykisk-helse-settes-pa-dagsorden/o/5-122-8657  

 

Steinkjer 20. oktober 2020 

 

Steinar Krokstad (leder) Kristine Svendsen (nestleder)     Paul Georg Skogen (AU-medl.) 

Frode Tiller Skjervø (AU-medl.) Dina von Heimburg (AU-medl.)  Frode Mo (vara AU-medl.) 

Kyrre Kvistad (sekretær) 

http://www.abcmentalsunnhet.no/
http://www.utposten.no/i/2020/2/m-82
http://www.tronderdebatt.no/nar-psykisk-helse-settes-pa-dagsorden/o/5-122-8657
http://www.tronderdebatt.no/nar-psykisk-helse-settes-pa-dagsorden/o/5-122-8657

