
 

 
 

 

Lag idèverksted i egen organisasjon 

 

Du kan enkelt lage et Hodebra idèverksted i egen organisasjon! Slik kan du starte en prosess for å øke kunnskap 
om hvordan Hodebra og ABC-konseptet kan brukes for å fremme psykisk helse i din organisasjon. Livskvalitet og 
gode fellesskap lages best sammen. Inviter gjerne en mangfoldig deltakergruppe til å bli med på ei idèøkt for å 
finne gode tiltak som styrker innsatsen for å fremme psykisk helse i den kjerneaktiviteten din organisasjon har i 
dag. Enkelt og greit finne ut hvordan en kan jobbe litt mere Hodebra. 
 
Før workshopen:  
Velg en prosessleder som kjenner noe til temaet fra før.  
Send ut invitasjon til et verksted som varer to-tre timer.  
Oppfordre deltagerne til å la seg inspirere på informasjonssidene hodebra.no, abcmentalsunnhet.no 
(ta gjerne ABC-testen på disse sidene) og abcmentalsundhed.dk.  
Velg et godt og trivelig rom for verksted. Rigg til gruppebord, ha materiell klart (tusjer, ark, plakater, 
lapper, pc,) og gjør gruppe-sammensetningene klar på forhånd (legge gjerne navneark på hvert 
bord). Ha enkel servering klar.  
Ønsk alle hjertelig velkommen. 
  

1. Vis filmen «En introduksjon til ABC Hodebra» (finnes på hodebra.no) 
Mål: Deltagerne skal vite hva ABC Hodebra er og hvordan det virker og hvordan man enkelt 
kan ta dette i bruk.  
 

2. Still et åpent spørsmål i gruppen om hvordan ABC-konseptet kan brukes i egen 
organisasjon.  
Mål: Innledende idèøkt for å komme i gang og med idèmyldring og engasjere deltakerne. 
Ideene som skrives ned på tavle/skjerm. Disse kan henge i rommet som bakteppe for 
arbeidsøkta som kommer, og for sammenlign på slutten av gruppearbeid.  
 

3. Deltagerne deles inn i team på 2-4 pers. for gruppearbeid i tre økter 
(Gruppene kan være team som senere skal jobbe målrettet mot konkrete utfordringer eller 
målgrupper. Men husk at nytenking skjer når vi åpner for nye måter gjøre ting på, også 
sammensetning av gruppene) 
Mål: Forankring av Hodebra/ABC og bred idèmyldring for å komme opp med gode tiltak som  
fremmer psykisk helse. 
   

OPPGAVE A:  
Hodebra-team og arbeidsøkt 1.  (30 min.). 
Hver gruppe velger en vert som leder arbeidet, noterer og presenterer etterpå. 
 
Presentere dere for hverandre for å bygge gruppefølelse:  

1. Individuelt: beskriv på et ark/tegn hvorfor det er viktig (for deg) å jobbe 
forebyggende med psykisk helse, og hvordan Hodebra/ABC kan benyttes i 
din organisasjon.  



(Denne oppgaven er valgt fordi det er viktig for å bli trygg og kjent med 
hverandres engasjement, kompetanse, erfaring og ideer) 
(5 min.) 

2. fortell til de andre i teamet hva du har beskrevet (1 min. per person), og 
diskuter og reflekter over fellesnevnere, forskjeller og hva som er viktig for å 
fremme psykisk helse i egen organisasjon/utvikle en Hodebra satsing.  
(ca. 20 min.) 

3. Bli enig om de to viktigste momentene fra diskusjonene som skal deles i 
plenum (5 min) 

 
Møtes i plenum, deling - ledes av workshopleder 
   

Fem minutters pause 
 

OPPGAVE B: 
Hodebra-team og arbeidsøkt 2  
Mål: Finne ett fokusområde og lag en rask plan for mulig organisering og realisering 
av tiltaket (-ene) som er valgt. 
(30 min.) 
 
1. Diskuter og velg ett viktig fokusområde, der dere ser en stor mulighet for å få til 

en Hodebra-satsing som fremmer psykisk helse i din organisasjon. 
Hva kan dette være (ta gjerne utgangspunkt i eksisterende kjerneaktiviteter)? 

2. Diskuter og foreslå en organisering av tiltaket. Diskuter hvem som må være med 
og hva som må skje for å lykkes? Kan du tenke deg å ha en rolle i dette, eventuelt 
hva?  

3. Presentere kort i plenum hvilket fokusområde dere har valgt. Hvilke tiltak dere 
ønsker og hvordan dette kan realiseres (hva må være på plass)? 
 

Møtes i plenum – workshopleder styrer refleksjonen og delingen (20 min.) 
    

Ti minutters pause 
 

  OPPGAVE C: 
Hodebra-team og arbeidsøkt 3: (20 min)  
Kartlegg eksisterende Hodebra-tiltak i egen organisasjon.  
Mål: Lage en oversikt over de gode Hodebra-tiltak organisasjonen allerede gjør i dag 
og øke bevisstheten om det gode helsefremmende arbeidet organisasjonen gjør i 
dag. Inspirere til å finne nye ideer for Hodebra-tiltak, som kan utvikles og tas i bruk på 
kort og lang sikt. 
 
1. Noter ned så mange gode tiltak og aktiviteter dere kommer på som finnes i 

organisasjonen i dag, som også er gode Hodebra-tiltak (hvilke tiltak har vi og 
hvem er ansvarlig for disse i dag?). 

2. Kom opp med en vill idé som kan fremme psykisk helse på ditt sted!  
Et nytt tiltak? En Hodebra-dag?  
 

Møte i plenum – deling fra siste arbeidsøkt om de beste eksisterende Hodebra-tiltakene i 
organisasjonen og de beste nye idèer. 
 
Ta avslutningsvis en kort erfaringsrunde i plenum om hvordan det har vært å være med på 
idèverksted om Hodebra, og motivasjonen for å kunne arbeider videre med dette.                           
Takk for flott innsats av alle! 


