
Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027

Samling for kommuner og samarbeidsparter 
Steinkjer 20. mars - Trondheim 22. mars  

Nye kommuner 
2018 

Kommuner 
som søkte i 
2017



• bedre psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge  
• barn og unges psykiske helse og rusforebygging skal 

integreres i det systematiske og kunnskapsbaserte 
folkehelsearbeidet i kommunene

• gjennom dette bidra til et oppvekstmiljø hvor alle barn 
og unge opplever mestring, samhørighet og 
medbestemmelse. 

Hovedmål for programmet i Trøndelag 



• utvikling, gjennomføring og evaluering av kunnskapsbaserte tiltak for å 
fremme barn og unges psykiske helse og forebygge rus i kommunene i 
Trøndelag

• integrering av psykisk helse i folkehelsearbeidet lokalt og regionalt
• integrering av rusforebygging i folkehelsearbeidet lokalt og regionalt
• utvikling og gjennomføring av rutiner for systematisk og 

kunnskapsbasert folkehelsearbeid lokalt og regionalt
• medvirkning og involvering av barn og unge
• medvirkning og involvering av andre aktører i folkehelsearbeidet 

herunder FoU- og kompetansemiljøer
• utvikling av arenaer og rutiner for samarbeid mellom aktører i 

folkehelsearbeidet.

Hovedmålene for programmet, kunnskapsgrunnlaget og 
nasjonale og regionale føringer gir følgende delmål:



• undersøkelser av hvorvidt målsettinger for programmet i 
sin helhet er nådd  

• tiltak i den enkelte kommune/kommunegruppe har ført 
til tilsiktede/utilsiktede og positive/negative effekter samt 

• om kommunenes tverrsektorielle folkehelsearbeid er 
hensiktsmessig organisert for å utvikling og 
implementering av tiltakene.

Evaluering av programmet omfatter 



Resultatmål
1 30 kommuner har valgt, planlagt, gjennomført og evaluert kunnskapsbaserte tiltak enten alene eller 

sammen med andre kommuner.

2 30 kommuner har gjennomført medvirkningsprosesser og utviklet rutiner for medvirkning. Dette 

gjelder både barn og unge samt andre aktører i folkehelsearbeidet

3 30 kommuner har etablert arenaer og rutiner for samarbeid og kunnskapsdeling mellom frivillige lag og 

organisasjoner, FoU- og kompetansemiljøer og offentlige aktører i 30 kommuner

4 30 kommuner har etablert arenaer og rutiner for overføring av ny kunnskap til ny praksis  

5 30 kommuner skal ha integrert psykisk helse og rusforebygging i folkehelsearbeidet i planer og praksis. 

6 Eventuelle kommuner som ikke deltar i programmet med tiltak, skal ha fått tilbud om/gjennomført 

opplæring i Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid.

7 Arenaer og rutiner for tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling i folkehelsearbeidet i fylkeskommunen

8 Arenaer og rutiner for tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidsorgan og rutiner for samarbeid 

regionalt 



Psykisk helse og livskvalitet:

• Bedre selvrapportert helse; selvtillit, optimisme, tilhørighet, 
tilfredshet med livet m. v.

• Mindre mobbing
• Nedgang i foreldre-barn/ungdomskonflikter 
• Nedgang i rapporterte atferdsproblemer 
• Økt deltagelse i voksenstyrte fritidsaktiviteter for barn og ungdom
• Nedgang i antall unge uføre
• Flere gjennomfører videregående opplæring
• Nedgang i antall søknader om spesialpedagogiske tiltak i barnehage 

og skole
• Alle kommuner har et tilbud om helsestasjon for ungdom
• Alle kommuner har en skolehelsetjeneste som prioriterer psykisk 

helse

Følgende effektmål kan være aktuelle:



Rus:
• Økt debutalder for alkohol blant ungdom 
• Reduksjon i selvrapportert alkohol- og rusbruk
• Nedgang i antallet barn/unge som rapporter at de får 

med seg alkohol hjemmefra
• Nedgang i saker hvor politiet må bistå fordi mindreårige 

har brukt alkohol 



Leveranse Nivå Tema/tiltak Materiale Ansvarlig aktør FoU- /kompetansemiljø

Evaluering Nye 
Namsos

System Styrke foreldre- rollen Rapportskjema, spørreskjema 1, 
intervju og dokumentanalyse

Nye Namsos Fylkeskommunen
Nord universitet
TFoU

Evaluering Nærøy System
Helse

Tiltak for unge som har 
falt utenfor skole
og jobb

Rapportskjema, spørreskjema 1 
og 2, intervju og 
dokumentanalyse 

Nærøy kommune Fylkeskommunen
Nord universitet
NTNU Samfunnsforskning

Evaluering Frøya og 
Oppdal

System Styrke foreldre-rollen Rapportskjema, spørreskjema 1, 
intervju og dokumentanalyse

Frøya og Oppdal Fylkeskommunen
NTNU Samfunnsforskning
RKBU

Evaluering 
Trondheim

System Helse Overgang heim/ 
barnehage

Rapportskjema, spørreskjema 1 
og 3, intervju og 
dokumentanalyse

Trondheim Fylkeskommunen
RKBU
SHF NTNU

Evaluering 5 
kommuner (støtte 
Hdir)

System Helse Rus Rapportskjema, spørreskjema 1 
og 4, intervju, dokumentanalyse
og offentlig statistikk

Kommunene Fylkeskommunen
KoRus
NTNU samfunnsforskning
NTNU SHF

Evaluering 5 
kommuner (støtte 
Hdir)

System
Helse

Psykisk helse Rapportskjema, spørreskjema 1 
og 5, intervju, dokumentanalyse 
og offentlig statistikk

Kommunene Fylkeskommunen
RKBU
TFoU
NTNU SHF
HUNT

Evaluering 5 
kommuner (støtte 
Hdir)

System Helse Psykisk helse Rapportskjema, spørreskjema 1 
og 5, offentlig statistikk og 
intervju

Kommunene Fylkeskommunen
KoRus
NTNU SHF
HUNT

Evaluering 5 
kommuner start 
2019

System
Helse

Psykisk helse Rapportskjema, spørreskjema 1 
og 5, intervju, dokumentanalyse 
og offentlig statistikk

Kommunene Fylkeskommunen
RKBU
NTNU SHF

Evaluering 5 
kommuner start 
2020

System Rus Rapportskjema, spørreskjema 1 
og 4, intervju og 
dokumentanalyse og off. 
statistikk

Kommunene Fylkeskommunen
KoRus
NTNU SHF

Evaluering 

regionalt

System Samhandling Spørreskjema 6, intervju og 

dokumentanalyse

Fylkes-kommunen NTNU SHF

Evaluering 

av arbeidet i fylkes-

kommunen

System Samhandling Spørreskjema 7, intervju og 

dokumentanalyse

Fylkes-kommunen NTNU Samfunnsforskning



Aktivitet, framdrift og ansvar søknad og avtaler til Helsedirektoratet –
Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2022

Svar fra Helsedirektoratet Medio mars 2018 Helsedirektoratet MSK

Søknadsprosess kommuner 20. mars 2018

22. mars 2018

Folkehelse Guri/John Tore

Utlysning kommuner Umiddelbart etter svar Hdir Folkehelse MSK

Forarbeid evaluering 19. april 2018 FoU-gruppa MSK/GW/JTV

Frist søknad kommuner 25. april 2018 Folkehelse MSK

Forarbeid behandling søknader 26.- 3. mai 2018 Folkehelse MSK/GW/JTV

Behandling i FoU-gruppa 9. mai 2018 FoU-gruppa MSK

Behandling i Samarbeidsorganet

herunder også utkast avtale kommuner

22. mai 2018 Samarbeidsorganet MSK

Leveranse Jorunn/Karen 31. mai 2018 Folkehelse MSK

Leveranse fylkesutvalg Seinest 11. juni 2018 Folkehelse MSK

Behandling fylkesutvalg 19. juni 2018 Folkehelse MSK

Avtale kommuner Juni 2018 Folkehelse MSK

Avtaler til Helsedirektoratet 30. juni 2018 Folkehelse MSK

Framdrift våren 2018.

Mars April Mai Juni August September 

Samling for 
kommunene
20/ 22. Mars  

Utlysing
Frist søknad 
kommuner 25. april  

Avtale med 
kommunene 

Behandling søknader

FOU gruppe 
9. mai 

Samarbeidsorganet 
22. mai

Fylkesutvalget Avtaler til helsedir

Møte med 
Helsedir. 11 
og 12. april 

Svar fra 
Helsedirektoratet

Samling for 
kommunene 
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