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«Bonden,gårdens viktigste ressurs»

Pp
Psykisk helse hos grisebonden:

Hvordan forebygge for deg selv og hjelpe naboen?



• Hvem er jeg?

• Landbruket i 2022 fra mitt ståsted: Livet som grisebonde??

• Slik prøver vi i NLR-HMS å bidra.

• Hvordan hjelpe en nabo?

• Hvordan ta vare på seg selv? 

• 5 råd.

Dagens Agenda:



Halle



• Sosiale medier

• Færre kollegaer, Større enheter

• Arbeider mer alene

• Høyere tempo

• Mer ustabilt vær

• Større smittepress

• Usikker økonomi

• Flere regler og krav

• Landbrukspolitikk –stadig nye landbruksministre 

med nye rammebetingelser 

• Avvikling av produksjon

• Mye av dette har «alltid» vært sånn!!!

Utfordringer for bonden i dag:



2022



Jo tidligere jo bedre…

Alltid lettest å løse et problem på et tidlig stadium

Samarbeidspartnere kan være landbrukstjenester, 
landbrukskontoret, Nortura, dyrlege, familie naboer, 
helsevesenet, Mattilsynet, Tine.

Hjelp til avløser, praktisk hjelp, økonomisk bistand, 
helsehjelp, familierådgiving – alt avhengig av hvilke 
utfordringer som finnes

«Normal reaksjon på unormal situasjon»
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Tørre å spørre – tørre å fortelle

• Ta aktivt kontakt 

• Tål å bli avvist – ta kontakt igjen

• Spør hvordan det går - forklar hvorfor du bryr deg

• Ha tid til å lytte

• Vis omtanke og omsorg for personen

• Aksepter reaksjoner

• Ta bort ansvar for en periode

• Kaffekoppen!  

✓ Det et forskjell på å bry seg og bry seg om



Det enkle er OFTE det beste
Hjelp til praktiske jobber!!!
Delt sorg, halv sorg
Delt glede, dobbel glede.
Normal reaksjon på unormal situasjon













Takk for oppmerksomheten!!!

• halle.arnes@nlr.no

• Mob nr 97580053

• hms.nlr.no

• nlr.no

mailto:halle.arnes@nlr.no

