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Forskernes innsats er viktig

• Ser på konsekvenser pandemien vil ha for 
menneskers mental helse 

• Hovedmålet er å se på hvordan vi kan 
verne om befolkningens psykiske helse slik 
at de bedre kan etterfølge 
smittevernsrådene og opprettholde en 
balansert mental tilstand i denne 
vanskelige situasjonen.  

https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/ungdomsforskning

https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/ungdomsforskning


Publikasjoner viser til følgende uheldige  
konsekvenser i folks liv

• Inntekts- og jobbtap har medført til trang økonomi i mange hjem

• Hjemmekontor, hjemmeskole, sosial distansering og smitterisiko 

• Negative plager og følelser har meldt seg hos mange. Angst, bekymringer, 
usikkerhet, affektive og depressive symptomer 

• 3-6 ganger forhøyet risiko for emosjonelle plager når en sliter økonomisk eller 
mister jobben   

Det er for tidlig å konstatere hvordan dette ser ut for innbyggerne i Drammen



Ekspertisen innen psykologi er positive

• I en utfordrende tid og i den tilstanden vi nå lever er det viktigere enn 
noensinne i nyere historie å oppmuntre og støtte innbyggernes håp, mot og 
handlekraft gjennom å fortelle at våre handlinger nytter og har effekt og at vi 
skal reise oss etter disse tilbakeslagene 

Albert Bandura 1997. Mest siterte psykolog i nåværende tid.

• Det handler om å finne mening i en utfordrende hverdag slik at en lever her  
og nå, er oppmerksomt tilstedeværende og klarer å opprettholde positiv 
egenaktivitet som motgift til framtids bekymring og grubling over fortiden

Mihály Csíkszentmihályi 1997. Professor i psykologi.



Oppmerksomheten rettes mot kommunen

• Etter Folkehelseloven så skal 
kommunen forebygge uhelse og 
beskytte innbyggerne mot 
helserisikoer, ved å bruke de 
ressursene og virkemidlene som er 
tilgjengelig

• Kommunen har arbeidet målrettet 
for å få kontroll på 
smittesituasjonen, tjenestene har 
oppmerksomheten rettet mot å 
forebygge smitte for sårbare 
grupper



En mulig 2 delt strategi

Styrkebasert 
kommunikasjon 

Styrke holdninger som 
bygger håp, mot og 

inkluderende handlekraft 
hos innbyggerne 

Appellere til samfunnets 
iboende 

solidaritetsfølelser  

Helsefremmende 
handling  

Universelle tiltak (uten 
skille mellom grupper og 

individer) som dekker 
innbyggernes behov der 

de er

Styrke tjenester som 
allerede jobber universelt 

og stimulere til 
samskaping med 

samfunnsaktører som kan 
bidra



Styrkebasert kommunikasjon

Oppretthold/utvid ditt 
nettverk
Å knytte sosiale bånd til 
andre er godt for oss. Bli 
digital - en digital venn.

Vær aktiv
Det er godt for oss å 
være aktive.

Vær oppmerksom

En måte som kan være til 
hjelp både nå og i en mer 
normal hverdag, er å være 
oppmerksom på hva du 
føler og tenker.

Fortsett å lære
Å lære seg nye ting gir 
glede og stolthet.

Gi til andre
Bli med i den nasjonale 
dugnaden. Du bidrar 
med å passe på to ting: 
Vent med å få viruset og 
vent med å sende det 
videre.

Økonomi
Et tiltak du kan gjøre 
er å lage en oversikt 
over inntekter, 
utgifter og hvilke 
regninger du bør 

betale først.

Anstrengte relasjoner, rus 
og vold
Dersom du opplever veldig 
høyt konfliktnivå, vold eller 
alkohol-/ rusproblemer i 
familien, ta kontakt med 
hjelpetjenester.

Sorg/krise
Hvis du opplever et 
tap eller en krise så 
finnes hjelp å få

Kilde: https://www.trondheim.kommune.no/korona-psykisk-helse/

https://www.trondheim.kommune.no/korona-psykisk-helse/
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MOT til å glede-dagen 23. november



Helsefremmende handling

• Gode basistjenester som kan operere under 
pandemien

• Involvering av frivillig sektor 

• Ansatte og frivillige/ideelle organisasjoner kan 
utfylle hverandre
 Barn og unge 

 Personer utsatt for rus

 Eldre og risikogrupper

 Kommunedeler 

 Kommunen 



Fremmer kommunen trivsel, mestring og 
mening i en utfordrende tid?

Så absolutt ja!
• Rikt utvalg helsefremmende handlinger i programområdene helse, omsorg, sosial, 

skole, barnehage, kultur, idrett, natur 
• Konkrete nye tiltak gjøres i alle programområder (jmfr politikerportalen)

Men vi kan bli bedre:
• komme i kontakt med flere som sliter
• styrkebasert kommunikasjon ut mot befolkningen, ikke bare smitteinformasjon.
• tverrfaglig og koordinert fremming av universelle tiltak mot ensomhet på kort og lang 

sikt
• Økt kunnskap om ensomhet og tiltak
• Spille på lag med brukerorganisasjoner lokalt. Gjerne sammen med politikere i 
utvalget….



Takk for oppmerksomheten!

Dagny Nordal Pettersen 
kommunalsjef Arbeid og Livsmestring


