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Samarbeid om ABC-satsing i Folkehelsealliansen i Trøndelag, og realisering av      

kampanjen hodebra  

Intensjonen med å initiere ABC-prosjektet i Trøndelag har vært å legge et godt grunnlag for en 

langsiktig og god satsing for å fremme psykisk helse i befolkningen i fylket, bygget på ABC-konseptet. 

Dette skal primært realiseres som et bredt samarbeid blant partnerne i Folkehelsealliansen i 

Trøndelag og andre aktuelle samarbeidspartnere, gjennom arbeid i egen organisasjon og sammen 

med andre. Dette er nærmere beskrevet i prosjektplanen, søknad til Gjensidigestiftelsen og to 

rapporter utarbeidet av Prosperastiftelsen. Prosjektet har fra prosjektstart hatt en åpen idé- og 

utviklingsfase, der styringsgruppen nå har avgrenset fokus i første fase til å omfatte målgruppen 

ungdom fra 15-20 år. Deretter følger en satsing for befolkningen forøvrig. Valg av ungdom som 

målgruppe bygger primært på en stor økning i andelen unge som opplever økt psykisk stress og 

press i denne gruppen. For å lykkes med en bred satsing innen forebyggende psykisk helse for 

målgruppen ungdom, vil en være avhengig av at sentrale aktører samarbeider godt om dette. 

Partnerne i Folkehelsealliansen vil være pådrivere i dette arbeidet og det er derfor et behov for å 

avklare roller og forventninger til et slikt samarbeid, og slik styrke grunnlaget for å koordinere en 

felles innsats for en forebyggende satsing basert på ABC-konseptet. 

 

Prosjektet ABC for mental sunnhet har som mål å fremme psykisk helse i befolkningen i Trøndelag, 

gjennom å styrke individuell motstandskraft, sosial samhørighet i samfunnet og arbeide for gode 

rammebetingelser for dette. En ønsker med satsingen er å oppmuntre folk til å bli mer proaktive i 

forhold til sin egen og andres mentale helse og samtidig arbeide for å forbedre rammene som 

fremmer mental sunnhet. ABC er i prosjektperioden oversatt til en trøndersk kampanje kalt hodebra, 

som skal bygges og realiseres fram mot 2022. En er avhengig av en felles innsats fra 

alliansepartnerne for å kunne nå et mål om å:   

 

• Øke befolkningens bevissthet om at hver enkelt selv kan gjøre noe for å styrke og 

opprettholde sin egen og andres mentale helse, på samme måte som en kan gjøre en innsats 

for å opprettholde sin egen fysiske helse.  

• Øke bevisstheten om aktiviteter som styrker og opprettholder den mentale helsen.  

• Øke deltakelsen i aktiviteter som styrker og opprettholder den mentale helsen.  

• Etablere samarbeide på tvers av organisatoriske og faglige grenser, lokalt og regionalt for å 

øke kunnskapen om og sikre gode rammer som fremmer mental helse for alle. 

Et koordinert arbeid i partnerskapet vil kunne gi grunnlag for å utvikle og gjennomføre en slagkraftig 

hodebra kampanje i fylket. På bakgrunn av erfaringer fra Danmark kan et godt nettverkssamarbeid 

gjerne bygge på en slik innsats: 

 

• Opplæring av ABC-ambassadører hos partnere i alliansen, ved å bygge en forskningsbasert 

forståelse for en slik satsing og om fremming av psykisk helse. Videre gi bakgrunnskunnskap 

om ABC-konseptet og hvordan man kan jobbe med dette i praksis.  

• Utvikle og tilpasse et aktivitetsopplegg som fremmer prosesser med å planlegge og 

implementere ABC/hodebra i egen organisasjon. 

• Tilrettelegge for godt nettverkssamarbeid med kunnskapsdeling og samarbeid om større 

tiltak som kartlegginger, evalueringer og inngå i arbeidsgrupper i samsvar med aktuelle 

satsinger. 

• Koordinere innsats mot media, som gir økt synlighet av partnerskapet og den enkelte aktør 

på ulike plattformer og arena. 

• Etablere en arbeidsgruppe for utvikling av større kampanje, bestående av 

kommunikasjonsansvarlige fra partnere som har slik fagressurs tilgjengelig i egen 

organisasjon.  
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Røde Kors i Trøndelag er en av partnerne i FiT og formell prosjekteier for det treårige prosjektet ABC 

for mental sunnhet i Trøndelag. Det er naturlig at nettverksbygging blant partnere, som ønsker å 

være aktive i en slik satsing, blir et prioritert ansvar i prosjektet i fasen som nå følger. Her vil 

prosjektleder i samarbeid med AU i Folkehelsealliansen initiere etablering av ressursgruppe med 

ABC-ambassadører fra partnerne og ressursgruppe for kampanjeutvikling. For øvrig vil 

ungdomsmedvirkning bli ytterligere forsterket og sentralt i alt videre arbeid. Det arbeides nå med å 

søke samarbeidspartnere for potensielle satsinger på ulike arena.  

Røde Kors har videre igangsatt interne prosesser for å forankre og definere ABC-satsingen for og 

med ungdom i egen organisasjon. Flere partnere har valgt sine ABC-ambassadør og har satt i gang 

egne prosesser og aktiviteter. 

Informasjonskanaler for satsingen er nettstedene hodebra.no, abcmentalsunnhet.no samt facebook-

siden hodebra for mæ og dæ. Dette vil være viktige nav i et nettverkssamarbeid framover. For å 

starte prosessen med god flyt av informasjon på disse kanalene er det et stort behov for at 

alliansepartnerne aktivt deler løpende informasjon om hodebra-tiltak i egen organisasjon, i 

samarbeid med andre, og annen relevant informasjon til inspirasjon for andre. Partnerne oppfordres 

derfor til å bli med på en aksjon fram mot jul med å komplettere nettstedet hodebra.no med gode 

eksempler på hodebra aktiviteter i regi av partnerne i dag, som legges inn under «send hodebra 

tips». Videre er det behov for at partnerne jevnlig poster oppdateringer på facebook-siden hodebra 

for mæ og dæ. Dette kan gjerne ta utgangspunkt i egen kjerneaktivtet som underbygger ABC-

konseptet på en god måte. Spørsmål om dette og prosjektet for øvrig kan rettes til  

prosjektleder Lisbeth Lein, lokalisert til Sør-Trøndelag Røde Kors på Nardo i Trondheim eller   

styringsgruppen i prosjektet: 

 

Steinar Krokstad, leder fra Folkehelsealliansen i Trøndelag 

Stine Marie Nilsen, Trøndelag barne – og ungdomsråd (TRØBUR)  

Siri Marie Bleke, Ungdommens fylkesting i Trøndelag 

Edhija Mahic, Migrasjon, Trondheim 

Karin Knutsen, Distriktsstyret i Nord- Trøndelag Røde kors 

Kjell Erik Ronæss, Distriktsstyret i Sør-Trøndelag Røde kors 

Ingvill Dalseg, Fylkestinget i Trøndelag/HU for kultur 

 

Vedlegg i saken: 

- prosjektplan 

- Rapport I fra Prospera  

- Rapport II fra Prospera 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet i Folkehelsealliansen tar informasjonen fra ABC-prosjektet til etterretning, og slutter seg til 

prioriteringene i prosjektet.  

Alliansepartnerne oppfordres til å velge egne ABC-ambassadører og delta i aktivt 

nettverkssamarbeid. Dette gjennom å innarbeide en ABC-satsing i egen organisasjon og samarbeide 

med nettverket om å bygge kampanjen hodebra fram mot 2022. 


