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Ny strategi fra regjeringen  
 
Mestre hele livet 
Regjeringens strategi for god 
psykisk helse (2017-2022) 



Hva er spesielt med denne strategien? 
• Fokus på psykisk helse i et folkehelseperspektiv 
• Ønsker å fremme deltakelse, tilhørighet, mestring. 
• Sterkt fokus på barn og unge 
 
Innhold: 
1. Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet 
2. Inkludering, tilhørighet og deltakelse i samfunnet for alle  
3. Pasientens helse- og omsorgstjeneste  
4. Styrket kunnskap, kvalitet, forskning og innovasjon i folkehelsearbeidet 

og i tjenestene  
5. Fremme god psykisk helse hos barn og unge  
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WHO: «En tilstand av velvære (well-being) der individet kan 
realisere sine muligheter, kan håndtere normale stressituasjoner i 
livet, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har 
mulighet til å bidra overfor andre og i samfunnet.” 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ytBTdTknVAb1hM&tbnid=MTmC9nfboDxlKM:&ved=&url=http://kjellemann.wordpress.com/psykisk-helse/&ei=MiFDUYr4N8XCswarn4GwBg&bvm=bv.43828540,d.Yms&psig=AFQjCNG5qB5AAt0lgMM_XW4m4zsniT-Rsg&ust=136344030741259
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Å ha det bra og fungere godt = livskvalitet 
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Hva påvirker psykisk helse?  



Helsefremmende miljø- kjerneelementer:  
• Alle bør ha tilgang på miljøer med vennskap og sosial støtte, og 

oppleve positive relasjoner til voksne, jevnaldrende og yngre.  
• Alle bør få oppleve mestring.  
• Alle bør få muligheter til engasjement og være med på å påvirke 

sin egen hverdag og sine omgivelser.  
• Alle bør ha tilgang til et rusfritt lokalmiljø 

Helsefremmende miljø = trygt og stimulerende miljø 



Regjeringen vil… 
 1. Arbeide for at psykisk helse, livskvalitet og mestring er forankret i alle 

sektorer, og er gjennomgående i folkehelsepolitikken, 
kommunesektoren og staten 

2. Tilrettelegge for at barn og unges psykiske helse inkluderes i det 
systematiske folkehelsearbeidet gjennom kompetansebygging og 
veiledning 

3. Sikre at livskvalitet blir innarbeidet som mål på samfunnsutviklingen 
både nasjonalt, regionalt og lokalt 

4. Videreutvikle Program for folkehelsearbeid i kommunene til å omfatte 
hele landet. 
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1. Arbeide for at psykisk helse og livskvalitet er 
forankret i alle sektorer 



2. Barn og unges psykiske helse skal inkluderes 
i det systematiske folkehelsearbeidet 



 
3. Innarbeide livskvalitet som mål på utviklingen 

 

 
Bidra til å besvare sentrale spørsmål i offentlig debatt:  

Blir livet bedre, og for hvilke aspekter? Er det noen som får det verre? Hvor 
finner vi lidelsen i dagens samfunn? 

Fanger opp forhold av betydning for å fremme helse og redusere lidelse 
Subjektiv livskvalitet måler aspekter ved lidelse, og predikerer helseutfall som 
selvmord, sykefravær mm. 

Nyttig utgangspunkt for politiske diskusjoner…  
Hva er verdifullt i seg selv, hva er mål og hva er midler? 

Følge opp internasjonale forpliktelser  
Norge skal rapportere om livskvalitet til internasjonale organer (WHO Health 
2020, FNs  nye bærekraftsmål: Jfr. mål 3: «..fremme livskvalitet for alle») 



4. Videreutvikle Program for folkehelsearbeid i 
kommunene til å omfatte hele landet  
 • En tiårig satsing på kommunalt folkehelsearbeid, 

2017-2027 
 
• Formål: fremme befolkningens psykiske helse og  

livskvalitet og godt rusmiddelforebyggende arbeid.  
Barn og unge er prioritert målgruppe 
 

• Et løft for å få mer kunnskap om hva som er gode  
og effektive tiltak  
 

• Kommunene skal være hovedaktør for utprøving 
av kunnskapsbaserte tiltak  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Utgangspunkt 
• Regjeringsplattformen 

2013: Inkludere psykisk 
helse som en likeverdig del 
av folkehelsearbeidet.  
 

• Sentralstyret i KS 2013: 
Forslag om program for 
folkehelse-arbeid i 
kommunene. 
 

 
• Folkehelsemeldingen 2014: Vurdere et 

program for folkehelsearbeid i 
kommunene, vinklet inn på 
samfunnsrettede tiltak for å fremme 
barn og unges psykiske helse og 
livskvalitet, herunder rusforebygging.  
 

• HelseOmsorg21-strategien 2014: 
     Økt forskning med og på kommunene. 
 
• Riksrevisjonen 2015: Kommunene 

løfter opp barn og unges psykiske 
helse som folkehelseutfordring. 
Etterlyser mer kunnskap om effektive 
tiltak. 

 
 



Tiltak møter ikke alltid de største utfordringene 

15 Kilde: Riksrevisjonen 2015 



Psykisk helse i et folkehelseperspektiv  -  livskvalitet  

• Livskvalitet = å ha det bra og fungere godt. 
• Mennesket trives når det opplever sosial støtte, mestring, deltakelse 

og tilhørighet. 
• Fokus er på de sosiale og psykologiske rammene ved menneskers 

hverdag. Arbeidet innebærer å forbedre omgivelsene rundt 
mennesker. 
 

 



Rusmiddelforebygging i et folkehelseperspektiv 

• Påvirke forhold og faktorer som fører til skader, uhelse og 
redusert livskvalitet knyttet til rusmiddelbruk.  

• Beskyttende for menneskers skadelige rusmiddelbruk: trygge 
oppvekstmiljøer, følelse av å være verdifull, god mestringsfølelse 
og meningsfulle aktiviteter.  

 
• Tiltakene skal komme fra behovene hos barn og unge i 

kommunene 
 - ut fra kommunens folkehelseoversikt og planforankring 

 



Programmets deler 
1. Kunnskapsbasert utvikling av tiltak i kommunene. 71,3 mill  
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 
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Staten FHI, KS, 
Helsedir: 
Tilskudd  
Kompetansestøtte 
Erfaringsdeling 
Styringsdata/verktøy 

Kommunene: 
Utvikle tiltak 
Søke tilskudd 
Prosjektledelse 

Fylkeskommunene 
Samarbeidsorgan 
• Forvalte tilskudd 
• Foredle ideer 
• Koble på forskning 

Kompetansesentre 

Universitets- og 
høyskolesektor 

Frivillige 
organisasjoner 



Resultatmål for psykisk helse og rusmiddelforebygging 

• innen 2019 har de fleste kommuner inkludert forhold som fremmer psykisk helse og 
rusmiddelforebyggende arbeidet , som en del av oversiktsarbeidet etter 
folkehelseloven, og i 2023 har alle kommuner det.   
 

• innen 2020 har de fleste kommuner drøftet utfordringer knyttet til barn og unges 
psykiske helse og trivsel og bruk av rusmidler og avklart planbehovet, og i 2024 har 
alle kommuner det.  
 

• innen utløpet av 2027 har alle kommuner økt kapasitet og kompetanse til å drive et 
systematisk og langsiktig rusmiddelforebyggende arbeid og folkehelsearbeid for å 
fremme psykisk helse. 

 



« Vi vil skape et samfunn som i større grad fremmer psykisk helse gjennom å legge 
mer vekt på forhold i omgivelsene som fremmer mestring, tilhørighet og 
opplevelse av mening» 
 



Tilskuddsordningen- form og formål 
• 42,1 mill. kroner i 2017. 71,3 mill i 2018.  
• Forvaltes av Fylkeskommunene –  søker om å bli «programfylke» – midler i inntil 

fem år  
• Innfasing av alle fylker i perioden 2017-2019/20 
• Oppfordres til regionalt samarbeid/at flere fylkeskommuner går sammen 
• Midlene overføres kommunene 

 
Tilskuddsordningen skal bidra til: 
• utvikling av kunnskapsbaserte lokale tiltak for å fremme barn og unges 

livskvalitet og psykiske helse og det rusforebyggende arbeid i kommunene.  
• å integrere barn og unges psykiske helse som en likeverdig del av det lokale 

folkehelsearbeidet.  
• samarbeid mellom aktører innen blant annet skole og barnehage, 

fritidssektoren, helsetjenesten, politiet og frivillige sektor.   
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