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Operasjonalisering av styringssirkelen



✓ 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. 

✓ Barn og unge er prioritert målgruppe. 
✓ Kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak bl.a. for å styrke barn 

og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser.
✓ Hindre utenforskap ved å fremme tilhørighet, deltakelse og aktivitet i 

lokalsamfunnet.

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot 
risikogrupper. 
.
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Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027

✓ tilrettelegge for kunnskapsbasert utvikling av arbeidsmåter, tiltak og verktøy 

✓ stimulere til samarbeid mellom kommunesektoren og forskningsmiljøer om 

utviklingsarbeidet.

✓ Økt samarbeid mellom kommunale aktører, bl.a. helsetjenesten, skole og barnehage, politiet og 

frivillig sektor i utvikling og utprøving av tiltak, men også andre. 

✓ Kommunene foreslår tiltak basert på eget utfordringsbilde, målsettinger og planer.

✓ Kommunen kan se behov for å endre eller styrke noe, utvikle noe eget eller prøve ut noe som er

utviklet et annet sted, som ikke tidligere har vært forskningsmessig evaluert. Det skal være et

element av innovasjon i tiltaksutviklingen. 

✓ Tiltak kan forstås bredt i den forstand at det også kan

omhandle utprøving av organisatoriske endringer eller samhandlingstiltak internt i kommunen.



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



Rammene for tiltak i programmet 

Kunnskapsbasert 

Nye og innovative 

Skal evalueres 

Universelle tiltak - ikke risiko



• 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  

• integrering av psykisk helse og rusforebygging i folkehelsearbeidet

• utvikling og gjennomføring av rutiner for systematisk og kunnskapsbasert 
folkehelsearbeid 

• medvirkning og involvering av barn og unge og andre aktører i 
folkehelsearbeidet

• utvikling av arenaer for samarbeid mellom aktørene. 

Delmål



30 kommuner skal ha 

• valgt, planlagt, gjennomført og evaluert kunnskapsbaserte tiltak enten alene eller 
sammen med andre kommuner i løpet av programperioden. 

• gjennomført medvirkningsprosesser og utviklet rutiner for medvirkning. 

• utviklet arenaer og rutiner for kunnskapsdeling i kommunen og med eksterne aktører. 

• utarbeidet rutiner for overføring av ny kunnskap til ny praksis.

• forankret arbeidsmetodene på strategisk nivå politisk/administrativt og i samfunnsdel av 
kommuneplan samt i relevante planer og dokumenter i kommunen for øvrig. 

• Eventuelle kommuner som ikke deltar i programmet med tiltak, skal ha fått tilbud 
om/gjennomført opplæring i Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid.

• Opprettelse av tverrfaglige og tverrsektorielle regionale samhandlingsorgan. 

Resultatmål for programmet i Trøndelag-
les Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid
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• Høylandet
• Midtre Gauldal kommune 

• Steinkjer kommune og Verran 
kommune

• Leka kommune 

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

• Osen kommune

2019 - kommuner 

2017-kommuner
• Oppdal
• Frøya
• Trondheim
• Nye Namsos (tre kommuner) 
• Nærøy 

2018-kommuner
• Hemne
• Malvik
• Værnesregionen (fem 

kommuner)
• Levanger
• Snåsa 
• Overhalla
• Vikna

2017- og 2018-kommuner 
støtttes av Hdir.

2019- og 2020-kommuner 
støttes hovedsakelig av 
fylkeskommunen

2020-kommuner
• Rindal
• Rennebu
• Røros
• Melhus
• Verdal
• Lierne

Nye kommuner i 2020/2021?

Kommuner i Trøndelag som deltar i programmet 
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Hvorfor Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid?

Samfunnsutviklinga krever 
nye arbeidsmåter i folkehelsearbeidet:

«Helse i alt vi gjør»
Kunnskapsbasert 
Utjevne sosiale ulikheter



forprosjekt - Kunnskapsbasert folkehelsearbeid (2011)

• Kartlegge kunnskapsgrunnlag
• FoU-behov 
• Kompetansebehov 

Hva har vi og hva trenger vi mer av?

Nok statistikk
Lite kunnskap om prosesser
Hvordan samhandle?

Handlingssirkel



Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap
Hva var nytt?

Fokus på bakenforliggende faktorer og ikke på konkrete helseutfall

• Arbeidsmetodikken
• Kunnskapstilfanget- bredden og dybden i 

kunnskapsgrunnlaget
• Systematikken i samhandling og 

kunnskapsdeling mellom aktørene på ulike 
arena i alle faser

• Metodikken for medvirkning 
• Lokalsamfunnets rolle 
• På kommunenes premisser

Governance for public health and health equity: The 
Trøndelag model for public health work

Scandinavian Journal of Public Health. 2018, 46 (22), 37-47. 

Lillefjell, Monica; Magnus, Eva; Knudtsen, Margunn Skej; Wist, Guri; 
Horghagen, Sissel; Espnes, Geir Arild; Maass, Ruca Elisa Katrin; 
Anthun, Kirsti Sarheim

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/browse?value=Lillefjell, Monica&type=author
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/browse?value=Magnus, Eva&type=author
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/browse?value=Knudtsen, Margunn Skej&type=author
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/browse?value=Wist, Guri&type=author
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/browse?value=Horghagen, Sissel&type=author
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/browse?value=Espnes, Geir Arild&type=author
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/browse?value=Maass, Ruca Elisa Katrin&type=author
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/browse?value=Anthun, Kirsti Sarheim&type=author


• Søknad - kunnskapsgrunnlaget
• Idedugnad (søkekonferanse) 
• Velge tiltak
• Utarbeide prosjektplan og plan for

evaluering
• Gjennomføre
• Evaluere
• Implementere arbeidsmetode og

eventuelt tiltak i daglig drift

Medvirkning og forankring 
i alle stegene

Hva gjør kommunene i programmet i dag?



• Bedre psykisk helse og mindre rusbruk?

• Rusforebygging og psykisk helse er en del av det systematiske og kunnskapsbaserte 
folkehelsearbeidet lokalt og regionalt

• Trøndelagsmodellen benyttes lokalt og regionalt – arbeidsmetodene er implementert 
- rutiner og arenaer for innhenting, vurdering, spredning og implementering av kunnskap
- rutiner og arenaer for medvirkning og involvering av barn og unge og andre 

aktører i folkehelsearbeidet
- rutiner og arenaer for samarbeid mellom aktører i folkehelsearbeidet

m. a. o.  - styringssirkelen er implementert

• Vellykkede tiltak er implementert 
• God oversikt over effektfulle tiltak

• Nasjonalt senter for implementering av folkehelsearbeid er etablert

Hvor er vi i 2023?



• Søkekonferanser skal gjennomføres i Røros, Rindal, Rennebu, Melhus, Verdal og 
Lierne

• Dialog med alle kommunene

• Samlinger 
- Halvdag – nye kommuner: 4. september
- Heldag alle kommuner: 19. september

• Eventuell utlysning av midler – nye kommuner

• Lansering av revidert Trøndelagsmodell med veileder

Hva skjer høsten 2019?










