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Handlingsplan folkehelse 2017 
 

Vedtatt i kommunestyrets møte 21. desember 2016 

Satsinger for folkehelsearbeidet 2017:  
- Prosjekt psykologisk førstehjelpsskrin 

- Kompetanseheving på volds- og overgrepsproblematikk 

- Verdensdagen for psykisk helse 2017 

- Skjønnhetstyranniet – foredrag 

- Prosjekt «Friluftsliv for alle» 2017-2019 

- Fysisk merking av turstier som er digitalt kartfestet i turstiprosjektet 

- Mål- og planarbeid: Mål for folkehelsearbeidet, jf. utfordringsbildet for 

kommunen og arbeid med handlingsprogram for kommuneplanen 

 

Nærmere om satsingene: 
«Æ e mæ å de e bra!» – styrke sjølfølelse og psykisk helse:  

1. PROSJEKT PSYKOLOGISK FØRSTEHJELPSSKRIN: 

Sentralt i folkehelsetenkningen er å tenkte bredt, og lage opplegg som bedrer helsa 

for alle i befolkningen, og ikke bare for utsatte grupper.  

Psykologisk førstehjelpsskrin er et verktøy for å gjøre det lettere for barn å snakke 

om følelser. «Røde» og «grønne» tanker er sentrale stikkord, og skal hjelpe barn og 

unge til å sette ord på hvordan de har det, og å finne mestringsstrategier mot de røde 

tankene. Psykologisk førstehjelpsskrin er en selvhjelpspakke som kan formidles til 

barn og unge, foreldre, lærere mv., og som bygger på grunnelementer i kognitiv 

terapi, forklart på en enkel måte.  

Det er ønskelig å jobbe på tvers med dette prosjektet, med skoler og barnehager, 

skolehelsetjenesten, psykisk helsetjeneste, foreldre og foresatte mv. som sentrale 

aktører. Tanken er å legge til rette for at alle er kjent med og kan bruke verktøyet i 

dialogen med barn og unge. Barn og unge deltar ofte i arrangementer og aktiviteter i 

regi av frivilligheten, for eksempel på idrettsarenaen. Det er ønskelig å koble på lag 

og foreninger i prosjektet etter hvert, slik at de som arbeider med barn og unge på 

frivillig basis også kjenner til og kan bruke det psykologiske førstehjelpsskrinet.  

Det planlegges en egen styringsgruppe for prosjektet for å sikre forankring i alle 

deler av organisasjonen, med oppstart for arbeidet i januar 2017.  

Elementer i prosjektet kan være fagdager, ulike kurs, undervisningsopplegg, 

deltakelse på foreldremøter mv. Det er ønskelig å lage en plan for iverksetting av 

satsingen, for eksempel med en felles kick-off for opplegget.  

Videre foreslås markering av prosjektet Psykologisk førstehjelp og 

folkehelsearbeidet i kommunen med stand på Osenhælja 2017, og Sætervik 

havfiskefestival.  

Forslag til mål for prosjektet:  
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Hovedmål:  

 Forebygge psykiske plager istedenfor å reparere – skape en mental vaksine 

 Bidra til å skape mestringsstrategier mot vanskelige følelser  

Delmål:  

 Finne verktøy som er enkle å bruke, lett gjenkjennbare, som kan brukes på 

tvers av ulike aldersgrupper, og som kan ha en varighet over tid 

 Skape bevissthet rundt egne tankemønstre 

 Implementere prosjektet på en hensiktsmessig måte – utarbeide plan for 

iverksetting i samarbeid med skoler og barnehager 

Effektmål: Om 5 år skal alle i Osen kjenne til begrepene «Røde og grønne tanker».  

 

2. SKJØNNHETSTYRANNIET:  

Et foredrag om skjønnhetstyranniet ble satt opp som satsing i 2016. Dette ble ikke 

gjennomført fordi aktuell foredragsholder ikke hadde anledning. Det foreslås å 

forsøke på nytt i 2017. Dette er et arrangement som kan være med på å bygge opp 

under barn og unges psykiske helse og selvfølelse, ved at det setter fokus på 

hvordan internett og sosiale medier gir bilder av hvordan folk er og bør være. Blant 

annet retusjert reklame, bilder mv. er med på å gi barn og unge feilaktige 

oppfatninger av hvordan andre ser ut.  

 

3. VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017: 

Folkehelsegruppas vurdering er at Verdensdagen for psykisk helse er en god 

anledning til å sette psykisk helse på dagsordenen. Vi kjenner ikke temaet for 

verdensdagen i 2017, men det er relativt lett å lage lokale vinklinger som passer oss 

ut fra de sentrale temaene som velges. Vi foreslår derfor også Verdensdagen for 

psykisk helse som en av satsingene for 2017.  

 

4. KOMPETANSEHEVING INNEN TEMAET VOLD OG OVERGREP: 

På Verdensdagen 2016 ble overgrep mot barn satt på dagsorden. Det er ønskelig å 

følge opp dette med kurs/kompetanseheving for ansatte innen dette temaet i 2017.  

 

«Sunne steg i Osen – bedre fysisk helse»:  

1. PROSJEKT FISKERAMPE: 

Råd for eldre og funksjonshemmede planlegger gjennomføring av prosjektet 

«Fiskerampe/utkikkspost» ved Straumholbrua i løpet av inneværende valgperiode. 

Det satses på et tett samarbeid med kommunen og frivillige lag og foreninger i Osen. 

Planlegging er igangsatt høsten 2016, og prosjektet er forankret i handlingsplanen 

for idrett og fysisk aktivitet. Det søkes om midler til tiltaket fra Sør-Trøndelag 

fylkeskommune og andre relevante bidragsytere.  
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2. FYSISK MERKING TURSTIER:  

For øvrig foreslås det at det arbeides videre med fullføring av turstiprosjektet, ved at 

den fysiske merkingen av stiene gjennomføres i 2017.  

 

Mål- og planarbeid:  

I samband med kommuneplanens handlingsprogram og utfordringsbildet som ble 

lagt fram i planstrategien, er det ønskelig å jobbe videre med å sette gode mål for 

folkehelsa i kommunen.  

 

 


