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4 ting du bør vite om unge bønders 
psykiske helse



- Alle har en psykisk helse.
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Til og med bonden



• Psykisk helse
«en tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan 
arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet.»
- Verdens Helseorganisasjon (WHO)

• Psykiske plager 
Tilstander som oppleves som belastende, men ikke i så stor grad at de karakteriseres som diagnoser.

• Psykiske lidelser 
Betegnelsen psykiske lidelser brukes bare når bestemte diagnostiske kriterier er oppfylt.



Psykiske helseproblemer i arbeidslivet
• Psykiske plager blant de største grunnene til uførhet og sykmelding i 

Norge (Berge, 2016). 
• Psykiske lidelser registrert som hovedårsak til omtrent en tredjedel av alle 

uførepensjoner, både i Norge og i resten av den vestlige verden. 
• Samfunnsøkonomiske kostnader av psykiske plager i Norge er mellom 60 

og 70 milliarder kroner i året (Holmer e Horntvedt, 2016).



- De fleste har det jevnt over bra! 
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Et ønske 
om et liv 
på bygda

Et ønske 
om å være 
selvstendig

Interesse 
for 

landbruk

Kilde: Mental Health Among Young Farmers in Norway (Logstein, 2018)
Landbruk og arbeidshelse (Storstad, 2015)

80% svarer at de trives 
godt eller svært godt som 

gårdbrukere



-Nei, livet som bonde var ikke nødvendigvis 
vanskeligere før. 
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Unge bønder i Norge
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Bønder og driftsstørrelse
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Standardisert
koeffisient

Signifikansnivå

-Kjønn 0,052 0,588

- Alder 0,031 0,671

-Utdanning 0,050 0,522

-At man får dekket sine behov for faglig
oppdatering

0,320 0,000**

-Tilfredshet med arbeidsforhold/arbeidsmiljø 0,375 0,000**

-Tilfredshet med ferie og fritid 0,077 0,387

Tilfredshet med inntekt fra gårdsdrifta -0,046 0,588

-Bekymret for renteøkning -0,047 0,600

-Bekymret for avlingssvikt 0,012 0,888

-Bekymret for markedsendringer/prisfall -0,023 0,801**

-Netto næringsinntekt fra jord- og skogbruk
2017

0,196 0,020**

-Bondens egen arbeidsmengde på gårdsbruket
i 2017

-0,282 0,004**

-Bondens egen arbeidsmengde utenfor
gårdsbruket i 2017

-0,022 0,818

-Graden av opplevd ensomhet -0,206 0,013**
Logstein, 2018



Ensomhet
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Logstein, 2018



• 3 av 4 enslige bønder tror de er enslige fordi de er 
bønder.

• 1 av 4 enslige bønder tror det kan føre til at de gir 
opp som bønder.

Parent, 2016



Når helseproblemene får utvikle seg, 
kan det bli svært alvorlig.
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- Vi må fokusere på FOREBYGGING.
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«Jo tidligere du ber om hjelp, jo 
raskere blir du bedre».



Hvis du mistenker at noen sliter: 
Spør!  

Pårørendelinjen: 90 90 48 48
Hjelpetelefonen: 116 123 

Norsk Landbruksrådgivning NLR HMS kan henvise videre 
til BHT. 




