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Trøndelagsmodellen



1. Samfunnsoppdraget



Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017 - 2023

Program for folkehelsearbeid i 
kommunene 2017- 2027

Program for folkehelsearbeid i 
Trøndelag 2017 - 2023

Program for folkehelsearbeid på 
Fosen 2019 - 2023

Hovedmål: bedre psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge 



Fosen-kommunene

• Cirka 25 000 innbyggere

• Fra 943 innbyggere i Roan til 9 980 i Indre Fosen 

• Fra 73 km² (Ørland) til 1,052 km² (Indre Fosen)

Organisering av prosjektet på Fosen



2. Kunnskapsgrunnlaget



Hva vet vi? 

• Psykiske plager blant ungdom 

• Ensomhet og utenforskap

• Sosiale helseforskjeller

• Alkohol- og rusvaner  



Hva vet vi? 

Vår psykiske helse kan styrke gjennom: 

Act

Gjør noe aktivt

Belong

Gjør noe sammen 

Commit

Gjør noe meningsfullt



3. Involvere og utvikle 



Dialogkafé for barn og unge 



Det var informerende 
og trivelig. Tommel 

opp. 

Gøy med at unge får være 
med å bestemmeJ

Gøy, bra tiltak 
og mange gode 

forslag

Det var gøy

Godt opplegg

Jeg synes det omhandlet 
viktige temaer og det er viktig 

at slike ting blir gjort noe 
med. Det var en god ide og 

godt opplegg.
Fint opplegg

God antall personer, 
godt mangfold blant 

folka

Va itj så gærli
Artig og kult

Ganske grei 
måte og si vår 

mening 

Veldig motiverende å 
få delta på slike 

viktige ting. Pizzaen 
var nydelig

Dialogkafé for barn og unge 
Evaluering av dialogkafe som metode: 



Idédugnader 
• 3 idédugnader: nye Ørland, Indre Fosen og nye Åfjord

• Hovedtema for dagen: Barn og unge sammen på fritida

• 120 deltakere - bred representasjon

• Stort engasjement!  

• Barn og unge ble spesielt invitert til å synliggjøre sine behov og ønsker for temaet:

• Ungdomskonsulent og ungdomsråd

• Spørreundersøkelse til barn og unge

• Dialogkafé med barn og unge





4. Planlegge tiltak



iLAG – barn og unge sammen på fritida 

• Møteplasser for barn og unge (5.- 7. trinn)

• Legge rette for positive sosiale nettverk og 
mestring 

• Gratis tilbud rett etter skoletid

• Brukermedvirkning

• Lavterskel 

• Familieaktiviteter 

• Kompetanseheving foreldre/foresatte og andre 
som jobber med barn og unge 



Mål for prosjektet på Fosen 

Delmål  
1. Alle barn og unge på Fosen, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å 

delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre 
2. Utsette debutalder for inntak av alkohol og andre rusmidler   
3. Foreldre/foresatte og ansatte som jobber med barn og unge på fritida har kjennskap til 

ABC-metoden (act-belong-commit) 
4. Kommunene på Fosen gjennomfører og evaluerer ett felles folkehelseprosjekt 

Bedre psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge på Fosen



Forankring 
• Kommunens sosiale medier 

• Facebook, hjemmeside, instagram

• Lokalavisen Fosna-Folket
• Nyhetsbrev til deltakere på idedugnad og andre 

relevante aktører
• Gjennom tverrsektorielle kommunale grupper
• Interkommunale forum

• Fosen Regionråd, lederforum helse og velferd, lederforum 
oppvekst 

• Orientering i kommunestyret og ulike råd 
• Ungdomsråd og elevråd 
• Folkemøter



Veien videre



Trøndelagsmodellen: veien videre

Samfunns-
oppdraget

Klare 
kunnskaps-
grunnlaget

Involvere 
og utvikle

Planlegge 
tiltak

Gjennom-
føre Evaluere 

Prosjektplan godkjent 
sommer 2019

Januar 2020 –
Desember 2022

Idédugnader ble 
gjennomført høsten 

2018

Ungdata
Folkehelseoversikter

Planverk 

Videreføre fra 
handling til ny 
kunnskap 

Folkehelse forankret 
i kommunens planer 



Oppsummert 

Hva er vi fornøyd med? 

• God brukermedvirkning og involvering av barn og unge gjennom hele prosessen 

• Idedugnader med god deltakelse og bredde 

• Fått til et godt nettverk og samarbeid mellom folkehelsekoordinatorer på Fosen

• Jobbet en del med forankring



Oppsummert 

Viktigste utfordringer for videre arbeid: 
• Holde motivasjon oppe. Har tatt lang tid fra søknad til gjennomføring. 
• Mange aktører og forholde seg til (regionalt og lokalt) – mange som skal informeres og 

medvirke 
• Uforutsigbar økonomi  
• Kommunesammenslåing – nye roller og lite tid 
• Må jobbe med forankring opp mot målgruppen og deres foreldre/foresatte
• Jobbe med  hvordan vi skal implementere ABC på Fosen 



Takk for meg! 


