
Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 

Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023



ARBEIDSMETODE
TRØNDELAGSMODELLEN FOR FOLKEHELSEARBEID 
- velge, sette i verk og evaluere kunnskapsbaserte tiltak 

Medvirkning og 
forankring i alle stegene



2017 2018 2019 2020

Prosessene i kommunene

Trondheim

Nye Namsos

Nærøy

Oppdal

Frøya

Hemne

Malvik

Værnes regionen

Levanger

Snåsa

Overhalla

Vikna

Steinkjer/ Verran

Fosen regionen 

Osen 

Høylandet

Leka 

Start evaluering mai 2019

Start evaluering tidlig 2019

Start evaluering 2018 (evaluering pilot, deretter tre 
runder 2019-2023)

Start evaluering mai 2019, evt. august 2019). 

Kartlegging tidlig 2019, rekartlegging høst 2021, ferdig 
des. 2021

Trinn 1-4 i Trøndelagsmodellen: start, idedugnad, 
tiltaksutvikling, prosjektplan  

Midtre Gauldal 

Trinn 5-7 i Trøndelagsmodellen  gjennomføring, evaluering, 
implementering 

Vår/høst 2019 

202
3



Kommune

2017

Navn på tiltak

Forankring

Aktører

Medvirkning

Kort beskrivelse av tiltaket (formål, 

målgruppe, varighet)

Type evaluering og

aktør

Frøya

4 962 

innbyggere

«Det trengs ei hel øy for å 

oppdra et barn. 

Styrke voksenrollen, ICDP –

foreldreveiledning».  

Forankret i planer, 

oversiktsdokument,

andre dokumenter og i 

befolkning etter søkekonferanse 

og bredt grunnlagsarbeid før 

valg av tiltak.

Flere kommunestyrevedtak.

Tverr-

sektorielle

grupper 

(kommunale 

og med 

eksterne 

aktører som 

NAV, politi).

Medvirkning 

ungdom

Styrke voksenrollen. Øke 

hverdagsmestring/livsmestring hos 

befolkninga – god emosjonell, kognitiv og 

psykososial utvikling hos barn.

Foreldre med barn i alderen 0-18 år.

2017-2023

Implementering av arbeidsmetoder og 

evt. videreføring av tiltak/modell.

Egenevaluering samt 

vitenskapelig evaluering 

(kvantitativ og kvalitativ –

effekt og prosess). 

ICDP – småbarnsforeldre 

evalueres vitenskapelig.

KoRus

RKBU

Oppdal

6 970 

innbyggere

«Det skal ei hel fjellbøgd til for å 

oppdra et barn. Høvdingen--

trygg, tydelig og ivaretakende 

voksenrolle». Tiltak på tre 

arenaer. 

Forankret i planer, 

oversiktsdokument,

andre dokumenter og i 

befolkning (søkekonferanse og 

bredt grunnlagsarbeid før valg av 

tiltak. Kommune-styrevedtak 

deltakelse.

Tverr-

sektorielle

grupper.

Foreldre, barn 

og unge samt 

frivillig sektor. 

Styrke barn og unges psykiske helse 

gjennom styrking og trygging av 

voksenrollen – barnehage, foreldre/skole 

og fritid.

Voksne, barn og unge indirekte.

2017-2023

Implementering av arbeidsmetoder og 

evt. videreføring av tiltak/modell.

Egenevaluering samt 

vitenskapelig evaluering 

(kvantitativ og kvalitativ –

effekt og prosess).

Tiltak på en av arenaene 

evalueres vitenskapelig. 

KoRus

RKBU



Kommune Navn på tiltak

Forankring

Aktører

Medvirkning

Kort beskrivelse av tiltaket (formål, 

målgruppe, varighet)

Type evaluering og

aktør

Trondheim

193 501 

innbyggere

«Liten og ny i barnehagen –
overgang heim barnehage».
Modeller for tilvenning av de yngste 
barna i barnehage. 
Forankret i planer,
andre dokumenter og blant ansatte 
etter søkekonferanse og 
grunnlagsarbeid før valg av tiltak.

Oppvekst
FoU
Foreldre og 
barnehage 

Trygge foreldre, godt foreldreskap og trygge 
barn. Modeller utprøves i 2017-2019 og 
settes i verk 2020.

Små barn, foreldre og ansatte i barnehagen.
2017-2023
Implementering av arbeidsmetoder og evt. 
videreføring av tiltak/modell.

Egenevaluering og 
vitenskapelig 
evaluering (kvalitativ og 
kvantitativ).

Effekt av ulike modeller 
evalueres vitenskapelig.
RKBU Midt-Norge

Nye Namsos

15 281 

innbyggere

Foreldre som forbilder, 
ansvarshavere og støttespillere i 
barn og unges liv. Nye modeller og 
ny praksis - foreldre og ansatte.
Forankret i planer, 
oversiktsdokument,
andre dokumenter og i befolkning 
etter søkekonferanse og bredt 
grunnlagsarbeid før valg av tiltak 
samt i Fellesnemda

Tverrsektoriell 
gruppe

Trygge voksne.  Oppvekstmiljø hvor alle barn 
og unge opplever mestring, samhørighet og 
medbestemmelse.

Foreldre og ansatte i oppvekst- og 
skolehelsetjenesten

2017-2021 (2022)
Implementering av arbeidsmetoder og evt. 
videreføring av tiltak/modell.

Egenevaluering samt 
vitenskapelig 
evaluering 
(kvantitativ, kvalitativ, 
prosess,
fokusgruppeintervju).

Effekt av ulike modeller 
evalueres vitenskapelig. 
Nord u og KoRus

Nærøy

5 117 

innbyggere

Sømløse tjenester i oppvekst og 
helse. Modell for tjenester og tiltak 
for ungdom.

Forankret i planer, 
oversiktsdokument,
andre dokumenter og i befolkning 
etter søkekonferanse og bredt 
grunnlagsarbeid før valg av tiltak.

Tversektoriell 
gruppe
Ungdom og NAV

Utvikling og forbedring av arbeidsmåtene i 
kommunen- færre ungdommer utenfor 
utdanning og arbeid. Bedre offentlige 
tjenester for ungdommene (for å fremme 
helse og livskvalitet samt utjevne sosiale 
forskjeller)
Barn og unge 0-24 år, ungdom 18 – 25 år
2017-2022
Implementering av arbeidsmetoder og evt. 
videreføring av tiltak/modell.

Egenevaluering samt 
vitenskapelig 
evaluering (kvalitativ og 
kvantitativ, effekt og 
prosess).
Effekt av modell og 
tiltak for ungdom 
evalueres vitenskapelig.
TFoU og NTNU samf.



Kommune -2018 Tiltak Søkt Start/
tilsagn 

Idedugnad Prosjektplan/
budsjett 

Prosjekt 
varighet og 
start tiltak

Hemne Uteområde – barne- og 
ungdomsskole
Medvirkning barn unge 

2018 2018 20.11. 2018 01. 03.2019 2018- 2023

2019

Malvik «Psykt bra i Malvik» 
Kartlegging av ungdommens 
behov samt utvikling og 
etablering av helsefremmende 
tjenestetilbud og 
kommunikasjonsplattformer 

2018 2018 - 01. 03.2019 2018-2022

2019

Værnes reg. 
(Meråker, Tydal, 
Selbu, Stjørdal, 
Frosta)

«VærMed» Møteplasser.
Koordinere, synliggjøre og 
styrke fritidsarenaen i fem 
kommuner. 

2018 2018 01-2.10. 
2018

01. 03.2019 2018- 2023

2019

Levanger Voksne som relasjonsbyggere 
med skole og barnehage som 
knutepunkt. Foreldremøte: 
utvikle metoder for 
gjennomføring 

2018 2018 22.11. 2018 01. 03.2019 2018- 2023

2019

Snåsa Snåsa flerbruksarena – alle 
sammen, på tvers av alder og 
interesser. Nettverk og digital 
plattform

2018 2018 13.02. 2018 01. 03.2019 2018- 2023
2019

Overhalla Uteområde – Overhalla barne-
og ungdomsskole 

2018 2018 23.10.2018 01. 03.2019 2018- 2023
2019

Vikna Psykisk helse i et helhetlig 
skoleløp. Kompetanseheving, 
samhandling og forebygging. 

2018 2018 15.11. 2018 01. 03.2019 2018- 2023
2019



Kommune 2019 Tiltak/tema Søkt Idedugnad Velge 

tiltak/prosjektpl

an

/budsjett

Prosjekt varighet

Start tiltak

Midtre Gauldal

6 225 innbyggere

Barn og unges livsmestring –

tidlig intervensjon. 

Rusforebygging 

2018 20.03.2019 10.04.2019 2018-2023

2019/2020

Steinkjer /Verran

24 487 innbyggere

Foreldrestøttende tiltak 2018 18.11. 2019 10.04.2019 2018-2023

2019/2020

Fosen (Indre Fosen, 

Åfjord, Ørland)

Totalt 24 443 

innbyggere

Møteplass, transport, 

foreldreveiledning

2018 12- 14- 15. 

11. 2018

10.04.2019 2018-2023

2019/2020

Osen

978

Aktiviteter/møteplass

Livsmestring som fag

2018 12.11.2018 10.04.2019 2018-2023

2019/2020

Høylandet

1264 innbyggere

Forebygging av psykiske 

helseplager hos barn og unge-

tidligintervensjon, små og 

spebarn.

2018 11.02.2019 10.04.2019 2018-2023

2019/2020

Leka

584 innbyggere

Aktivitetsplan/aktiviteter/møtep

lass barn og unge

2018 06.12. 2018 10.04.2019 2018-2023

2019/2020



Tiltaksutvikling, tilrettelegging for evaluering og koordinering er dekket av tilskudd 
til den enkelte FoU-aktør/kompetansesentermiljø fra fylkeskommune gitt i tilsagn 2018 (jfr. 
avtale inngått i 2018 som varer til august 2020). 

Hva kan kommunene regne med av deltakelse/rådgivning forskere her: 

Søkekonferanse kommune: ca. 10 timer
1 møte fysisk i kommune: ca. 10 timer
Øvrig: skype, tlf., epost m. v.: ca. 30 timer
Sum : ca. 50 timer 

Evaluering av arbeidet i kommunene: 

Dekkes via tilskudd som kommunene får fra fylkeskommunen og FoU- og 
kompetansesentrenes egenandel (anslagsvis 25 %). 
Det mest effektive og hensiktsmessige for både kommunene og FoU- og 
kompetansesentermiljøene er at kommunen bruker en av samarbeidspartnerne i 
programmet når evalueringen skal gjennomføres. 
Timepris: Anslagsvis kr. 1200 – kr. 1400 inkludert sosiale utgifter og overhead. 



• 2017-kommuner: Start evaluering og gjennomføring 
tiltak.

• 2018-kommuner: Levere prosjektplaner. Start evaluering 
og gjennomføring tiltak høsten 2019.

• 2019-kommuner: Levere prosjektplaner. Start evaluering 
og gjennomføring tiltak høst 
2019/tidlig 2020.

• 2020-kommuner: Gjennomføre fire første steg av 
Trøndelagsmodellen 2019/tidlig 2020.

Mål - aktiviteter kommuner 2019



✓ Samling kommuner: 15. februar (2018-kommuner), 15. mars og 12. juni og 13. juni 
(to-dagers møte med alle kommunene i fylket med flere tema, deriblant Program for 
folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023). 

✓ Prosjektplaner 2019-kommuner: 10. april.
✓ Utlysning midler nye kommuner primo februar – søknadsfrist 1. mai.
✓ Saker i Fylkesutvalget – tilsagn kommuner – februar, april og mai/juni.
✓ Start planlegging – «erfaringskonferanse» 2020? 
✓ Delta på lokale, regionale, nasjonale og internasjonale arenaer
✓ Møte FoU-ledere: 10. mai
✓ Månedlige møter forskere.

Nasjonal konferanse 28. og 29. mars – håper på mange fra Trøndelag

Aktiviteter 2019


