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Min bakgrunn for å stå her i dag

• Oppvokst på gård

• Agronom

• Bonde i flere år

• HMS arbeider i landbruket i mange år

• ”Livets skole”

• Glad i, og stolt av landbruket.



Hvorfor?

Psykisk helse: noe som angår 

alle…

men som få snakker om
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Hvorfor?

Denne 
situasjonen 
har ikke 

oppstått over 
natta!



Hvorfor?

”Noen vet, men ingen gjør”

Alle i landbruksnæringen 

ønsker å bidra!!



Hvorfor?

Info om psykisk helse er et tema 

som fortjener å løftes og 

ufarliggjøres

Også i landbruket!



Hva gjør vi???

Vi må skape en holdning til at det 
er lov å gi beskjed!

Skaffe kontaktpunkt og utarbeide 
rutiner for å følge opp.



KONTAKTPUNKT

•MÅ være lokalt 
tilpasset

•MÅ være 
”brukereid”

•Må evalueres 
og justeres



Lokalt hos oss

•Lokalt 
landbrukskontor

•Mattilsynet
•NLR-HMS.

Kommunene rundt oss
○ landbruksvikarer (UNIKT).

Faglag (NBS, NB)

Tine rådgivere

Melkebil sjåfør.

Veterinærer.

Regnskapsfører

Lanbrukstjenester

Bedriftshelsetjeneste via

Norsk Landbruksrådgiving

og mentorordningen

Mental Helse Ungdom

Nabo’n



4(5) Råd for god bondehelse:

• Gjør noe sosialt

• Ta deg en pause

• Gjør noe du liker

• Søvn og mat

• (Ta initiativ)
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Sett av tid til fritid med 

FAMILIE 

og 

VENNER!

http://www.rica.no/


Fysisk aktivitet

i

alle former 

er

Helsefremmende!!!!



Hvordan møte «naboen»

• Å bry seg om, må ikke forveksles med å bry seg med

• Kjenner du noen du tror har det vanskelig, så ikke utsett 
til i morgen det du kan gjøre i dag

• Ta kontakt og spør, ganske enkelt: Hvordan har du det 
egentlig?

• Er du i tvil? Spør om råd, men IKKE utsett det!

• Kan ikke du hjelpe, kan andre

• Du kan være den som tar initiativet, og formidler den 
viktige hjelpen – I DAG!



Spørsmål til gruppeoppgave

• Hva gjør vi som er bra?

○ For oss selv og hverandre?

• Hva er det klokt å gjøre mer av?

○ (sett opp konkrete tiltak for hva dere vil gjøre

• Hvem følger opp/tar det videre?

• Hva oppleves vanskelig?

○ Diskuter i gruppa og bli enige om 2 punkter dere vil prioritere 

å ta tak i

• Hvordan kan de løses?

○ Sett opp konkrete tiltak til løsninger



Råd til deg som vil hjelpe

• Ikke vær redd for å hjelpe. Vis at du bryr deg.

• Vær en oppmerksom og tålmodig lytter.

• Gi innspill heller enn råd. La den andre finne 

svarene.

• Del opp problemene , prøve å løse problemene 

steg for steg.

• Vær der for personen, gi vedkommende tid.

• Ros personen for de tingene han klarer.
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Råd forts.:
• Ikke be personen om å « ta seg sammen». 

Følelsene og tankene til den som har psykiske 

problemer kan virke irrasjonelle for deg, men for 

han el henne er de virkelige og ekte.

• Ting tar tid, men fokuser på at personen vil bli 

bra.

• Ta vare på deg selv også. Det kan være tøft å 

stå oppi slike situasjoner. Ta kontakt med andre 

hjelpeinstanser om nødvendig. 
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Eksempel på hjelpere:

• Familie og nettverk

• Fastlegen

• Bedriftshelsetjenesten (Som samarbeider 

med NLR HMS og HMS-rådgivere).

• Avd. for psykisk helse i kommunen

○ KID (kurs i depresjonsmestring)

• Spesialisthelsetjenesten (psykiatrisk 

poliklinikk, psykolog etc.
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Nyttige kontaktpunkter

• Bedriftshelsetjenesten er åpen 08:00 – 15:30

• Fastlegen gjerne samme åpningstid

• Kommunalt kriseteam operativ utenom faste tider

• Legevakt 116117

• Akutt helsehjelp 113

• Mental helse 116123

• Kirkens SOS 22 40 00 40

• Mattilsynet 22 40 00 00



Hva?



Hvorfor godtbondevett.no

• Øke åpenheten om temaet blant bønder og i 

nettverket rundt 

• Senke terskelen for å snakke om psykisk 

helse

• Økt kunnskap om psykisk helse slik at 

risikoen for krisesituasjoner og dyretragedier 

reduseres

• Et bedre utgangspunkt for å ivareta 

landbrukets viktigste ressurs: En frisk bonde. 



HUSK: det finnes ingen 

enkel løsning på disse 

utfordringene!

Lykke til videre


