
Kunnskap for en bedre verden

B

ABC og Folkehelsealliansen i Trøndelag. 
Greier vi å starte en folkebevegelse?

Steinar Krokstad
Leder i Folkehelsealliansen i Trøndelag
Professor i sosialmedisin, NTNU
Spesialist i psykiatri, HNT
Oslo, 20. september 2018



Kunnskap for en bedre verden 2

Folkehelsealliansen i Nord-Trøndelag

• Stiftet 1. oktober 2015
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Folkehelsealliansen i Trøndelag
• Canada
• Nordland
• Nord-Trøndelag 2015
• Trøndelag 2018 



Kunnskap for en bedre verden



Kunnskap for en bedre verden 5

Kronikk
Adresseavisen 3.9.2018
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Årshjul Folkehelsealliansen
• Vårmøte siste torsdag i mars
• Årsmøte første torsdag i oktober
• Folkehelsekonferanse første fredag i oktober

– 5. oktober 2018, Hell

• 2016: Fysisk hverdagsaktivitet – aktiv transport
• 2017: Sunt kosthold
• 2018: ABC for mental sunnhet
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https://www.abcmentalsunnhet.no/
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Alle har mental helse – alle kan engasjere seg

Mental 
helse

Dårlig                                                                              God

ABC
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Folkehelsealliansens styrke
• Folkehelsearbeid handler om atferdsendringer i 

befolkningsmassene og utjevne sosiale ulikheter
• Helse i alt vi gjør (Health in all policies)

– Statlige etater
– Fylkeskommunen
– Kommune

• Alle sektorer
– Frivillig sektor
– Universitet
– Næringsliv

Folkehelsealliansen
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Folk bør møte ABC over alt!
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Supersettings approach
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Hvorfor utvide til hele Trøndelag
• Betydelige uløste folkehelseutfordringer

– Psykisk uhelse, sosiale ulikheter, arbeidsuførhet, fedme, 
alderdomslidelser …

• Folkehelse og bærekraft – godt politisk fokus
• Fylkeskommunen trenger samarbeid med frivillig sektor
• Fylkeskommunen trenger samarbeid med næringsliv

– For eksempel: Supersettings-tilnærming krever allianse-arbeid
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Folkebevegelse – er det mulig?
• Skal vi lykkes med en folkebevegelse, er det en 

formidabel kommunikasjonsutfordring
• Folkehelsekonferanser
• Avisartikler
• Kronikker
• Videoer
• Sosiale media
• Web-sider til alle organisasjonene
• Kampanjer
• Materiell
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Skape egenmotivasjon i organisasjonene!
• Offentlige

– Lovpålagt å arbeide med folkehelse
– Men ABC på prioriteres
– Ledelsesforankring nødvendig

• Frivilligheten
– Har sin historie og tradisjon
– Er «egenmotivert» – ikke «oppdragstaker»
– Å legge til ABC som en tilleggs-dimensjon

• Næringslivet
– Store muligheter – kan vi forvente mer enn bare hensyn til penger?
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Motiver kommunikasjonsmedarbeidere
i alle organisasjoner

• Arranger fagmøter om kommunikasjonsstrategier 
generelt

• ABC for bedre mental helse som case
• Kinderegg

– Kommunikasjonsmedarbeidere får eget faglig påfyll
– Kommunikasjonsmedarbeidere blir kjent med ABC
– Raskere hjelp med kommunikasjonsstrategien i praksis
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Lære av Australia og Danmark
• ABC-satsingen i Norge må bygge på erfaringene i 

Australia og Danmark
• Bruke det som gikk bra
• Lære av det som ikke gikk bra
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Dokumentere og forske
• Dokumentere effekten av ABC
• Operasjonalisere ABC
• Sammenligne folk som skårer høyt og lavt
• Tverrsnitt
• Cohort
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Vitenskapelige artikler
• Australia

– Partnerskap 2005-06 
– Implementering
– Holdninger til psykiske plager

• Irland: Måler ABC 
dimensjonene

– Beskytter mot angst og depresjon
– Beskytter mot rusproblemer
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HUNT studien
Alle data lagret med personnummer, følge folk over tid, familier, registerkoblinger

UNG-HUNT1
13-19 yrs

Invited 10.202
89.6%

UNG-HUNT3
13-19 yrs

Invited 10.464 
78.4%

Data 
collection
HUNT4
2017-19

Youg-HUNT4
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ABC-effekter mulig å måle i HUNT

HUNT
Voksne
Ungdom
ABC

Psykisk helse
QOL

Tid

HUNT
Psykisk helse
Sykdommer

Atferd
Symptomer

QOL

Registre
Sykdom

Død
Sykefravær

Uførhet
Utdanning
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Trenger motorer!
• Folkehelsealliansen i Trøndelag
• Søker finansiering av lønn til prosjektleder og driftsmidler
• Røde Kors står som søker til Gjensidigestiftelsen
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Nasjonal folkehelseallianse?
• Hvem skal være drivkraft for en nasjonal ABC-satsing?
• Uformelt samarbeid?
• Nasjonal allianse?
• Helsedirektoratet?
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Hva kan vi forvente og hva ønsker vi oss 
fra nasjonale og regionale aktører?
• Regjering
• Helsedirektoratet
• Folkehelseinstituttet
• Fylkesmennene
• Fylkeskommunene
• Helseforetakene
• Kommunene
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Regjeringen
Hva kan vi forvente?
Mer enn omtale av 
ABC?



Kunnskap for en bedre verden 27



Kunnskap for en bedre verden 28

«Sertifiserings-ordning?»


