Bonden som menneske

EN LANDBRUKSPSYKOLOGS
BETRAKTNINGER OM DEN MODERNE
BONDENS SITUASJON

….nå er det endelig lov for bønder å ha en
psykisk helse også….!

Hvorfor Landbrukspsykolog?
 Kanskje er det blitt lov å ikke bare være «sterk» også

for bønder?

 Bonde og psykolog – en unik mulighet for å forsøke å

kombinere kunnskap og erfaringer fra to arenaer.

 Landbrukets unike utfordringer

 Bønder er en utsatt gruppe og det fortjener

oppmerksomhet og ressurser

Forskning og statistikk
 Hva vet vi om bønders psykiske helse?
 Statistikk, helseundersøkelser og forskning viser at bønder

har høyere forekomst av symptomer på depresjon enn
andre yrkesgrupper, og særlig menn.
Doktorgradsstipendiater Magnhild Oust Torske (NTNU) og
Jon Magne Letnes, og Jens Bjerkan Klev (psykolog
Lillehammer kommune) bekrefter tilsvarende funn,
samtidig som de påpeker på at det er utfordrende å gi en
klar årsakssammenheng.

Hvordan kan psykologisk forståelse være til
hjelp?
 Psykologers arbeidsverktøy er mindre konkrete enn bøndenes. Når vi

møter en situasjon eller statistikk som vi tenker er aktuelt for hvordan
det er å være menneske, roter vi rundt i vår mentale verktøykasse for å
finne en forklaringsmodell som kan passe.

 Modeller hjelper oss å se hvordan ting henger sammen og kan hjelpe

oss å se ting i system, som igjen gir er pekepinn på hva som kan være til
hjelp i en situasjon.

 Bondens arbeidsmønster faller utenfor de "vanligste" modellene brukt i

psykologi, og omfavner en yrkesgruppe hvor arbeid og privatliv flettes
inn i hverandre på en unik og sjelden måte.

 Men er bønders psykologi

så mye annerledes enn andres?

Den moderne bondens situasjon
Status i samfunnet

Politiske føringer
Økte produksjonskrav

Venner og sosialt liv
Barn og oppvekst
Endret klima
Økonomiske rammer

Framtidstro og
bekymringer

Familieforhold
Arbeid utenom

Dokumentasjon og
byråkrati

Balanse jobb og fritid

Utvikling og
kompetanse

Meningsfullt arbeid

Den moderne bondens situasjon

HVA SER DU
HER?

• Moderne utstyr har lagt

grunnlaget for en bedre
fysisk helse for mange
bønder…
 …men har også gjort

bonden mer utsatt
for ensomhet og også
depresjon.

Hva gjør oss i stand til å takle hverdagen som
menneske (og bonde)?
 Noe er unikt for bonden, men vi er jo folk vi og ;)
 Hva skaper god psykisk helse tror dere?
 Hva gjør du selv for å holde deg i god psykisk form?

Hva vet vi om de grunnleggende faktorene for
god psykisk helse?
 Mestringstro/framtidstro/optimisme


Basert på de erfaringene man har, kravene man stiller til seg selv,
sammen med samfunnets holdninger og systemer

 Gode relasjoner


Hvem er viktige for deg?

 Balanse mellom jobb og fritid


Mer enn bare bonde?

 Fysisk aktivitet og trening


Mer enn bare aktiv jobb?

 Kulturopplevelser og fritid


Hva gir deg påfyll?

 Sjølomsorg


Husker du at også du trenger at du bryr deg om deg selv

LIVSKVALITET & HVERDAGSLYKKE


Når forskere undersøker mennesker som generelt har høy livskvalitet og
hverdagslykke, finner vi følgende kjennetegn ved dem:

 De har livsmål, ambisjoner og drømmer.
 De er venn med seg selv, har god selvfølelse og evne til å utrykke










takknemlighet.
De har gode sosiale relasjoner, der kvaliteten er viktigere enn antallet
relasjoner. De bruker tid og energi på venner, familie og parforhold –
de kan gi og ta imot.
De opplever mening og kontroll i eget liv, og foretar gode valg.
De har mestringsstrategier for ulike livsutfordringer.
De er tilstede i livet, og i hverdagens øyeblikk.
De har mer fokus på hva som er godt enn hva som er best, og har en
iboende tendens til optimisme og evne til å overse bagateller.
De er fysisk aktive, har god helse og får nok søvn.
De er nysgjerrige, entusiastiske og interesserte i å lære nye ting.
De står for og heier på sine egne livsvalg.
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Utfordringer mot «hverdagslykken»
Hva er stress?
 La oss begynne med en liten videosnutt

Hva er stress?

Selvrefleksjon
 Tenk på sist du var stressa..

 Hvordan kjentes det ut i kroppen?
 Skjedde det noe med tankene dine?
 Skjedde det noe med følelsene dine?

 Hva gjorde du for å håndtere det?

Interaksjonsmodell for stress
Om
hendelsen

Stressende hendelse
Tanker
Mestring
Følelser
Ikke
mestring
Fight
Flight
Freeze

Om egne
ressurser

Atferd
Uttrykk

Kroppslig aktivering

Mestrings
strategi

Tanker Følelser Atferd Mestring
 Tanker, følelser og atferd påvirker alltid hverandre og

hvordan vi mestrer en situasjon

 Stress kan påvirkes gjennom tanker, kropp, følelse og handling


Gjennom hvordan vi tenker om situasjonen eller oss selv





Hvordan vi tenker om stresset.




Er dette krutt eller krokodille?

Hvordan vi forholder oss til den fysiske aktiveringen og følelsene vi får





Er det egentlig så viktig, travelt eller vanskelig?
MÅ eller BURDE?

Puste, ta en pause, sette fra oss stresset et øyeblikk
Søk etter en bedre følelse; hva liker du å gjøre?

Hvordan vi uttrykker oss og hva vi gjør helt praktisk gjør



Be om hjelp, støtte eller en klem
Lage en plan for gjennomføring

Mestringsstrategier
 Mestringsstrategier finnes i mange varianter, og

fungere forskjellig for menneske til menneske og fra
situasjon til situasjon

 Hva er dine mestringsstrategi og når fungerer de bra

for deg? I hvilke situasjoner kjenner du at de ikke er
tilstrekkelige og du kunne trengt noe mer/annet?

 Fortell sidepersonen om en god

mestringsopplevelse i en stresset situasjon

Stress i hverdagen: Krutt og krokodille
 Vi klarer ikke hverdagen uten at vi har forskjellig

«giring», stressresponsen er kruttet vi trenger for å
presterer og stå på, men stresset kan også være
krokodillen som kaster seg frem og spiser oss
levende…
 Akutt vs kronisk stress
 Kronisk stress øker faren for psykisk og fysisk
sykdom

Kjennetegn depresjon
 Nedstemthet,
 Følelse av meningsløshet

 Angst
 Bekymringer
 Mindre energi
 Irritabilitet
 Nedsatt matlyst, sexlyst, mindre initiativ

 Tap av gledesfølelse
 Selvmordstanker

Hva kan du selv gjøre..?
 Det er viktig å minne seg på at ikke disse følelsene og








tankene ikke er sannheten, selv om det oppleves
sånn der og da!
Depresjon går over av seg selv, men går fortere over
og er lettere å leve med hvis man søker støtte
og/eller behandling
Stressreduksjon og sjølomsorg hjelper!
Søvn, mat og fysisk aktivitet
Søk hjelp før problemene blir for store

Ta en pause fra stresset…

Så tåler du også mer over tid!

Oppsummering og noe å ta med
hjem…
3 GÅTER
LITT OM Å SØKE OG Å GI HJELP…
HVA VIL DU TA MED DEG HJEM I DAG?
SPØRSMÅL OG DISKUSJON

Har noe vært nyttig i dag?
Hva vil du ta med deg hjem og inn i hverdagen?

Ditt aller viktigste arbeidsverktøy?

Er selvfølgelig
deg selv! Som
bonde, og som
menneske…

Hva gjør du når skurtreskeren begynner å
hangle…?

Hva er fellesnevneren for disse to bildene?

…klare
sjøl!

Å be om hjelp…
 Du er ditt viktigste arbeidsverktøy, ikke la det bli

«dyrere» enn det behøver å holde det vedlike
 Det kan være lurt å tenke på hva du skal gjøre hvis

det blir «rusk i maskineriet». Hvem kan du spørre til
råds?
 Venner, familie, partner er dine viktigste

støttespillere, men akkurat som med maskiner
hender det at man trenger profesjonell hjelp

Hvem kan hjelpe?
 Fastlegen er vant til å snakke med mennesker om sine







bekymringer, nedstemthet og livssituasjon, og kan hjelpe
deg videre hvis hn blir bekymret for deg
LHMS
Private psykologer
Kommunen etablerer RPH
Landbrukspsykologen

 Gode venner og familie
 Sjølomsorg: ta hensyn til egne behov

Din plan for egen psykisk helse
 Hva gjør du for å forebygge sykdom og for å holde deg frisk?
 Venner er som vitaminer
 Dele bekymringer før de vokser seg for store
 Fysisk aktivitet
 Påfyll sosialt og kulturelt
 Hva skal du gjøre hvis du merker at sekken din blir tyngre?
 Hvem skal du snakke med?
 Hvem kan du be om praktisk hjelp?
 Hva skal du gjøre når du selv kjenner at det er alvor? I

livskriser?



Hvem skal du snakke med?
Hvem kan du be om praktisk hjelp?

Hva om du bekymrer deg for noe andre?
 Er det farlig å spørre hvordan folk har det?
 «Jeg spør fordi jeg bryr meg»
 Er det sånn at du tenker at du ikke vil leve lenger? (Ingen tar

livet sitt fordi at du har spurt, men det kan hjelpe noen til å ta
imot profesjonell hjelp)

 Hjelp noen med kontakt med helsevesenet.
 Hjelpetelefoner
 Praktisk hjelp eller sosial påfyll

Hvis man er syk…
 …er da hele mennesket sykt?
 Hva er viktigst å fokusere på?
 Se opp for grøftene!!

Hvem kan hjelpe?
 Fastlegen er vant til å snakke med mennesker om sine






bekymringer, nedstemthet og livssituasjon, og kan hjelpe
deg videre hvis hn blir bekymret for deg
LHMS
Private psykologer
Kommunene etablerer RPH
Landbrukspsykologen kan gi råd

 Gode venner og familie

 Husk sjølomsorg: ta hensyn til egne behov og eget

stressnivå

Heia bonden

