
Alle skal gis mulighet til å leve et aktivt liv, kunne 
delta i meningsfylte og helsefremmede aktiviteter og 
oppleve et godt sosialt felleskap. For mennesker med 
utfordringer knyttet til psykisk helse eller rus vil det 
aktive gårdslivet ofte oppleves meningsfullt.

På vårt seminar hører vi om brukergruppens behov, poli-
tikk på områder og vi forteller om erfaringer fra tunet. 
Gjennom deltakelse i arbeidsoppgaver, dagligliv og 
kontakt med dyr skaper godkjente Inn på tunet- gårder 
mestring og utvikling for deltakerne. Vi ønsker å inspir-
ere og gi kunnskap slik at flere kommuner etablerer 
aktivitetstilbud. 

Frokostseminar på Arendalsuka 

Aktivitet og arbeid, psykisk helse 
og rus – med gården som arena

Tid: Tirsdag 13. august kl. 09.00 – 11.30 
 Enkel frokost fra kl. 08.30 

Sted:  Arendal videregående skole,
 Kirkebakken 8, 4836 Arendal



09.00 – 09.10      Velkommen ved ordstyrer 

  Stein A. Ytterdahl, Fylkesmann i Agder 

09.10 – 09.30       Inn på tunet fra et helseperspektiv

                               Kjersti Toppe (Sp) Helse- og omsorgskomiteen, Stortinget

09.30 – 10.00       En dag på tunet 

                             Sjur Sætre, journalist, Ekko NRK P2

10.00 – 10.15     Pause

10.15 – 10.35         Inn på tunet– videre utvikling og vekst

                               Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad, KrF

10.35 – 10.45       Mening og mestring  - med gården som arena

                          Hege Lindstrøm, Inn på tunet Norge SA

10.45 – 11.15        Årungen utedrift  – slik gjør vi det hos oss. 

  Ann Karin Ødegaard, Frogn kommune

  Sissel Hylland- Kalland, Frogn kommune

  Kjersti K. Jensen, Årungen utedrift

11.15 – 11.30         Oppsummering, spørsmål og avslutning

  Ordstyrer

 

Tid: Tirsdag 13. august kl. 09.00 – 11.30 
 Enkel frokost fra kl. 08.30 

Sted:  Arendal videregående skole

Stein A. Ytterdahl er fylkesmann for det nye, felles 
fylkesmannsembetet for Agder-fylkene. Sivilingeniør fra NTNU, 
med tilleggsutdannelse i pedagogikk og ledelse. Har ledet 
virksomheter i Norsk Hydro, Elkem, Statoil og Boliden, og vært 
direktør for høyere utdanning på BI.  Direktevalgt som ordfører i 
Farsund. Fra 2011 rådmann i Trondheim inntil utnevnelsen som 
fylkesmann

Ann Karin Ødegaard er avdelingsleder for psykiske 
helsetjenester og rus i Frogn kommune. Har ansvar for daglig 
drift, herunder fag, økonomi og personalansvar. Ca. 20 ansatte 
fordelt på psykisk  helsetjeneste, ambulerende tjeneste, rustje-
neste, ressurssenter og gården.

Sissel Hylland-Kalland er tiltakskonsulent i Frogn kommune.
Jobber i prosjekt som tiltakskonsulent i avdeling psykisk helse 
og rus i Frogn kommune. Opptrappingsplanen for rusfeltet ga 
muligheter for å starte opp prosjekttiltak sammen med en IPT 
tilbyder - Årungen utedrift. Tiltaket er nå inne i sitt tredje år.
Er utdannet sykepleier, og har i hovedsak jobbet med 
mennesker som har ruslidelse og samtidig psykisk sykdom.

Hege Lindstrøm er daglig leder for Inn på tunet Norge SA. 
Selskapet eies av gårder som i felleskap markedsfører, selger og 
utvikler IPT-tjenester. Hun har hatt IPT-tilbud på egen gård i 
Verran. Er leder for IPT-utvalget i Norges Bondelag. 

Kjersti K. Jensen er 47 år og driver inn på tunet gården 
Årungen utedrift sammen med mannen, Sveinung Jensen.  
Mor til 4 barn og fostermor til 2 og er mormor til ei jente på 5. 
Gården har ca. 50 hester oppstallet, som er driften på gården. I 
Ås kommune i Akershus.

Kjersti Toppe. Fra Bergen. Stortingsrepresentant for Hordaland 
(Senterpartiet), og nestleder i Helse- og omsorgskomiteen. 
Toppe var kommunelege II i Bremanger og Bergen i perioden  
1996 til 2000.  Gruppeleder i Bergen bystyre og medlem av 
Hordaland fylkesting 2007–2009.

Olaug V. Bollestad er landbruks- og matminister. Fra Gjesdal i 
Rogaland. Nestleder i KrF og stortingsrepresentant siden 2013. 
har vært leder for Helse- og omsorgskomiteen. Ordfører i Gjesdal 
og medlem av fylkestinget i Rogaland 2007 – 2013. Sjukepleier av 
yrke med videreutdanning innen intensivpleie

Sjur Sætre har vært journalist i ulike redaksjoner i NRK i nesten 
35 år. I de siste årene har han vært reporter i Ekko i NRK P2. Ra-
dioprogrammet byr på samfunnsstoff, forskning, vitenskap og 
menneskemøter.  Han reiser mye rundt, og er spesielt opptatt 
av mennesker som faller utenfor de vanlige samfunnsnormene.  
I fjor var han på besøk på en Inn på tunet – gård, og i tillegg 
snakket han med relevante forskere utenfor tunet.



Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte 
og kvalitetssikrede velferdstje-
nester på gårdsbruk.
Tjenestene skal gi mestring, ut-
vikling og trivsel.

Gårdsbruk er en eiendom som 
benyttes til jord-, skog-, eller 
hage-bruk. Aktivitetene i tje-
nestetilbudet er knyttet opp til 
gården, livet og arbeidet der.

Gårdsmiljøet åpner for mange 
muligheter for aktiviteter. Stell 
av dyr og planter, drift av sko-
gen, pleie av kulturlandskapet, 
vedlikehold av maskiner og 
bygningsmasse utgjør aktivitets-
grunnlaget for Inn på tunet (IPT). 

Målsettingen med IPT er 
primært å bidra positivt til helse, 
utvikling og trivsel for den en-
kelte bruker.

Tilbudene bygger på samarbeid 
med oppvekst-, utdannings-, 
helse-, eller sosialsektoren, og 
omfatter aktiviteter med 
utgangspunkt i både gårdens og 
bondens ressurser.


