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• Klargjøring av kunnskapsgrunnlaget 
• Søkekonferanse, valg av tiltak, planlegging, evaluering 

og implementering av tiltak
• Erfaringsutveksling
• Bli kjent med innholdet og aktørene i programmet

Tema og mål for samlinga 



✓ Tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme 
befolkningens helse og livskvalitet. 

✓ Satsinga skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske 
folkehelsearbeid jf. folkehelseloven. 

Programmet skal særlig bidra til i enda større grad å integrere psykisk 
helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt  
rusforebyggende arbeid. 
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✓ Kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak bl.a. for å styrke barn 
og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser.

Målgrupper er barn og unge.
Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot 
risikogrupper. 
Tiltakene skal være universelle.
Tiltakene skal evalueres. 



Betegnelsen «program» innebærer flere parallelle og koordinerte prosesser som 
samlet skal bidra til å styrke det helsefremmende arbeidet i kommunene:

1. Kunnskapsbasert utvikling av tiltak i kommunene
2. Kompetansestøtte og erfaringsspredning på tvers av kommuner og fylker
3. Videreutvikling og implementering av styringsdata
4. Styrket samarbeid mellom aktører
5. Samordning av statlige føringer og virkemidler rettet mot kommunene



Barn og unges psykiske helse

Subjektivt 
velvære

Skole/
barnehage

Fritid Familie

Samhørighet Mestring Autonomi SamhørighetSamhørighe
t

Mestring Autonomi

Kultur – Verdier – Ressurser

Mestring Autonomi

”Individnivå”

”Domenenivå”

”Samfunnsnivå”

Toveis-effekter



• 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 



Velferdsnettverket (innsats 0-24) 
• Fylkesmannen (ledes av)   
• Husbanken 
• Bufetat: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er 

organisert i fem regioner og har ansvar for det statlige barne-
og familievernet

• Imdi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
• NAV
• Fylkeskommunen  

Kompetansesenterforum
• Fylkesmannen 
• RVTS- Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og 

selvmordsforebygging
• RKBU- Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk 

helse og barnevern. (RKBU Midt-Norge) er et senter under 
Institutt for psykisk helse og Fakultet for medisin og 
helsevitenskap ved NTNU.

• NAKU- Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning
• NAPHA- Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. 

NAPHA er en avdeling i NTNU Samfunnsforsking AS
• Statped- Statlig spesialpedagogisk tjeneste,nasjonal etat 

underlagt Utdanningsdirektoratet. Etaten er inndelt i fire 
regioner

• KoRUS- Kompetansesenter rus- Midt- Norge

NTNU
• NTNU Senter for helsefremmende forskning, Institutt for 

samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og 
helsevitenskap 

• HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin og 
sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap

• NTNU Samfunnsforskning A/S
• TFoU

Kommuner
Kommunegrupper 

Lag/organisasjoner 
– frivillige
Mental helse ung
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NORD universitet

Spesialisthelsetjenesten
• Helse Nord-Trøndelag

Folkehelsealliansen
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PROGRAM FOR FOLKEHELSEARBEID I TRØNDELAG 
2017-2023

ORGANISERING

✓ Fylkeskommunen prosjekteier 

✓ Kommunene prosjekteier lokalt

✓ Fylkeskommunen programledelse og sekretariat

✓ Samarbeidsorgan

✓ FoU – gruppe med undergrupper og forskere

✓ Nettside 
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Steinkjer kommune og Verran kommune
Leka kommune 

Fosen-kommunene (Ørland, Bjugn, 
Åfjord, Roan og Indre Fosen)

Osen kommune

Kommuner som søkte  i 2018 og 
trolig blir med i 2019

Kommuner startet 2017
• Oppdal
• Frøya
• Trondheim
• Nye Namsos 
• Nærøy 
Alle har gjennomført søkekonferanse
Frist for valg av tiltak: 1. september.

Kommuner 2018
• Hemne
• Malvik
• Værnesregionen (fem 

kommuner)
• Levanger
• Snåsa 
• Overhalla
• Vikna

Gjennomført søkekonferanse:
Snåsa



Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/


Involvere 
og utvikle 

PlEvaluere Planlegge 
tiltak

Velge tiltak



Framdrift høst 2018 og vår 2019

Tidsrom, frister. Tema Ansvar

Oppfølging kommuner Fortløpende Diverse Fylkeskommunen

Samling kommuner, FoU-aktører m. v. 22. og 23. august Søkekonferanse, evaluering, 
prosjektplanlegging, 
erfaringsutveksling

Fylkeskommunen

Avtale kommuner August 2018 Fylkeskommunen

Valg av tiltak kommuner 1. september og 15. desember Kommunene

Møte Samarbeidsorganet 12. oktober Fylkeskommunen

Avtale FoU- og kompetansemiljøer Tidlig høst 2018 Fylkeskommunen

Søkekonferanser kommuner Værnesregionen 1. og 2. oktober 2018

Hemne
Malvik
Levanger
Overhalla
Vikna 

2019-kommuner
Steinkjer november 2018

Kommunene

Møter FoU-gruppa 19/9, 16/10, 1/11 og 30/11. FoU-gruppa

Samling kommuner, FoU-aktører m. v. 1. november Planlegging, evaluering m. v. Fylkeskommunen
Samling kommuner, FoU-aktører, m. v. Februar 2019

Samling kommuner, FoU-aktører, m. v. Mai/juni 2019
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