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Bonde i medgang og motgang 
Regionale og lokale møter om psykisk helse, temamøte eller del av møte 

 

For å gjennomføre gode møter om psykisk helse, er det laget opplegg for rene temamøter og 

opplegg som passer til å være en del av et møte.  

 

For temamøtene er det etablert regionale team som har fagkompetanse og som kan bidra på større 

møter i landbruket. Hvert team består av en fagperson på psykisk helse (psykolog eller psykiatrisk 

sykepleier) og en faglig møteleder, alle er knyttet til landbruket (flest via Norsk Landbruksrådgivning 

HMS og samarbeidende Bedriftshelsetjenester). Møteopplegget er skreddersydd (kvelds- eller 

dagmøte), og teamene er godt kjent med erfaringene fra de møtene som er gjennomført. Kostnaden for 

fagteamet er kr. 12.000 + reisekostnader. Det er en del høyere enn det som er vanlig ved andre 

fagmøter i landbruket, derfor anbefaler vi dette som regionale møter. 

 

Opplegget for Psykisk helse som del av møte er for (mindre) lokale møter: med en innleder, basert 

på ca 1time (innlegg + spørsmål/ samtale), og lavere kostnader enn fagmøtene.   

 

Lokallag/ fylkeslag som ønsker å arrangere møter om ”Bonde i medgang og motgang” (psykisk 

helse som tema) kan melde fra om sin interesse, se kontaktliste. Det skal være enkelt å planlegge 

møte: Det er utarbeidet utkast til møteprogram og invitasjoner, og oversikt over ansvarsfordelingen 

mellom lokal arrangør og fagteam eller innleder.  

 

Finansiering: Psykisk helse var et tema i HMS-kampanjen ”trygghet og helse”, men det finnes 

fremdeles midler til lokale møter: for alle helsetemaer ut 2014, for psykisk helse fram til 1.juli 2015. 

Ved å sende en enkel rapport til Norsk Landbruksrådgivning HMS med oversikt over alle møte-

kostnader, kan laget fremdeles motta inntil kr 3.000 fra HMS-kampanjen. Ellers er Bondelagets midler 

til ”Aktive lokallag” aktuelle. Fylkesmannen (landbruksavdelingen og fylkeslegen) og fond rettet mot 

landbruk/helse har bidratt til å dekke kostnadene for fagteamet på fagmøter, og kommuner har bidratt 

på lokale møter. Fram til nå har det gått ganske greit å finansiere møtene.  

 

Samarbeid med kommunehelsetjenesten fører ofte til at kommunens fagpersoner gjerne vil delta og 

orientere om det lokale tilbudet (hvor det er hjelp å få lokalt – hvem som kan kontaktes i ettertid). 

Organisasjonene Mental helse og Selvhjelp Norge har nettverk rundt i kommunene, og kan være 

aktuelle å samarbeide med. De kan bidra med materiell til utdeling og korte orienteringer om deres 

virksomhet. Det er viktig å a avtale deres tidsbruk på forhånd. Økonomiske bidrag er det mulig å 

spørre om, men disse har ikke vært med å finansiere møtene som er gjennomført så langt.  

 

Se ellers www.godtbondevett.no – nettsiden om psykisk helse og landbruk. 

  

http://www.godtbondevett.no/
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Er det ønske om møte, ta kontakt med: 
 

Nordland, Troms, Finnmark  

Vidar Aastrøm,  vidar.aastrom@nlr.no     962 24 942  

Halle Arnes    halle.arnes@nlr.no     975 80 053 / 75 00 93 60 

 

Trøndelag, Møre og Romsdal 

Geir Schieflo   geir.schiefloe@nlr.no      906 74 470 

Sigmund Trønsdal   sigmund.moen.troensdal@nlr.no    900 46 093 

Per Olav Rian  per.olav.rian@nlr.no     992 98 451 

 

Hordaland, Sogn og Fjordane, Rogaland, Agder  

Kolbjørn Taklo  kolbjorn.taklo@nlr.no     913 96 560 

Gunnar Helliesen  gunnar.helliesen@nlr.no    911 98 831 

Charlotte Joys  charlotte.joys@nlr.no     411 24 222 

 

Telemark, Vestfold, Buskerud  

Ingrid B Terum  ingrid.terum@nlr.no    911 16 080 

 

Hedmark, Oppland  

Gunnar Vestad,  gunnar.vestad@nlr.no     915 85 563 

Elisabeth Onsager  elisabeth.onsager@nlr.no    907 65 798 

 

Østlandet 

Per Joleik Obrestad per.joleik.obrestad@nlr.no   915 30 608 

 

”Hele landet”  

Hans Huseby   hans.huseby@nlr.no     913 26 520 

Inger J Sikkeland  inger.johanne.sikkeland@bondelaget.no 41414983 
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