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Bakgrunn 

Ideen om at naturomgivelser og kontakt med dyr kan brukes i en helsefremmende 

og rehabiliterende kontekst er ikke ny (Sempik et al. 2010). På 1800-tallet ble det 

bygget en rekke behandlingssteder og sanatorier i Europa som skulle sikre 

pasientene frisk luft og ren natur, og arbeid i hager og på gårder ble ansett som god 

terapi for pasienter som var innlagt på asyl for psykiske lidelser. Fra slutten av 

1800-tallet og ut over 1900-tallet skjedde det en formidabel fremgang innenfor 

medisinsk vitenskap og teknologi. Den økende biomedisinske kunnskap førte til en 

sterk tro på at all sykdom kunne behandles med medisiner eller kirurgi. I dagens 

norske velferdssamfunn er de vanligste årsakene for å bli sykemeldt ikke lenger 

knyttet til sykdom i tradisjonell forstand, men psykiske problemer og muskel – og 

skjelettsmerter (Brage et al. 2010). Det har samtidig skjedd en gradvis endring i 

hva man legger i begrepene sykdom og helse. WHO’s helsedefinisjon: ” Helse er 

en tilstand av fullkomment fysisk, psykisk og sosialt velvære, og ikke bare fravær 

av sykdom eller lidelse”, åpner for et mer helhetlig syn på helsebegrepet. 

Definisjonen innebærer at begreper som f.eks mestring, trivsel og livskvalitet er 

like viktige helsedimensjoner som nærvær eller fravær av sykdom (Ihlebæk 2009). 

Dette har ført til at man igjen har fått økt bevissthet på verdien av natur og 

naturelementer for helse og velvære (Grinde & Patil 2009).  

 

Hva er grønn omsorg? 

Grønn omsorg er et paraplybegrep for et bredt spekter av helsefremmende tilbud 

knyttet til bruk av natur, som har som mål å styrke en deltagers sosiale, fysiske og 

psykiske funksjon og livskvalitet (Haubenhofer et al. 2010). I Norge startet 

utviklingen av Grønn omsorg på begynnelsen av 1980-tallet, og fra 1990 har 

etablering av slike tilbud vært i sterk vekst. Inn på tunet ble innført som begrep for 

slike tilbud i 2001 (Berget & Braastad 2008). Begrepet har vært kritisert for å være 

for snevert, da det kan oppfattes å bare inkludere aktiviteter direkte knyttet til 

gården og ikke naturomgivelsene rundt. I tillegg er det et problem at begrepet kan 



oppfattes å være for sterkt knyttet til landbrukspolitiske motivasjonsårsaker, og at 

begrepet ikke brukes internasjonalt. 

 

I internasjonal litteratur brukes begreper som social farming, farming for health, 

care farming og green care.  I tillegg finnes en rekke begreper som er relatert til 

innholdet og virkemidlene som blir benyttet, f.eks dyreassisterte intervensjoner, 

terapeutisk hagebruk, sansehager, og grønn trening (Haubenhofer et al. 2010). 

Grønn omsorg, slik det defineres av Sempik et al. (2010), inkluderer alle tiltak som 

bruker natur som et element i intervensjoner i forhold til helse, sosial 

rehabilitering, pedagogiske tiltak og arbeidsrehabilitering og er derfor et godt 

begrep som dekker hele spekteret av tilbud som finnes.  

 

I Norge er det i dag ca 1000 gårder som gir et tilbud til ulike deltakergrupper 

fordelt på alle landets fylker. Tilbud på slike gårder kan grovt kategoriseres i 

gårdsbarnehager, skoletilbud til enkeltelever eller klasser, barnevern, rusomsorg, 

psykiatri og psykisk helse, arbeidstrening, språkopplæring, eldreomsorg, demens, 

besøksgårder ol. I tillegg finnes det en rekke Friskgårder som har mere 

systematiske opplegg og ansatte fagpersoner innen rehabilitering, som har tilbud til 

ulike brukergrupper. NAV har formalisert Grønn omsorg i Grønt Arbeid som er 

et strukturert og formalisert arbeidsmarkedstiltak for personer med psykiske 

lidelser og Grønn trapp som er et 10 ukers rehabiliteringsprosjekt for sykemeldte. 

 

Effekter av grønn omsorg 

Enkelte studier viser gode helseeffekter av grønn omsorg, som for eksempel økt 

fysisk og psykisk helse, økt selvfølelse og økte sosiale ferdigheter.(Lenhard et al. 

1997; Berget et al. 2008; Elings & Hassink 2008), men det er fortsatt et stort 

behov for flere studier som ser på effekter av slike tilbud.  

 

Interaksjon og arbeid med dyr er en viktig del av tilbudet på mange gårder. 

Dyreassisterte intervensjoner (DAI) virker gjennom fysiologiske mekanismer, og 

det er vist at mennesker får en økt utskillelse av hormonet oxytocin ved kontakt 

med dyr (Odendaal 2000). Dyr kan fungere som sosial støtte, både direkte og 

indirekte som katalysator for å treffe andre mennesker (McNicholas & Collis 

2006). Forskning har vist at interaksjon med dyr kan redusere stressrelaterte plager 

som hodepine, søvnproblemer, smerter og fordøyelsesproblemer (Serpell 1991) og 

gir redusert angstnivå og økt mestringsevne hos personer med psykiske lidelser 

(Berget et al. 2010).  

 

Et annet tilbud er terapeutisk hagebruk (TH). Gonzales et al. (2009, 2010) viste at 

TH ga reduserer depresjon og øker oppmerksomhetsevnen til pasienter med en 

klinisk depresjon. TH har også vist positive effekter på pasienter med afasi (Sarno 



& Chambers 1997), unge med lærevansker (Smith & Aldous 1994), slagpasienter, 

traumepasienter og unge med celebral parese (Sempik et al. 2002).  

 

Grønn omsorg innebærer mulighet for andre helsefremmende faktorer i tillegg til 

DAI og TH. Hassink et al. (2010) fant at kontakten med gårdbrukeren, tilhørighet i 

et sosialt felleskap, følelsen av å gjøre noe nyttig i en hverdagslig og normal 

setting, samt det å være i et landlig og grønt miljø ble vurdert som svært verdifullt 

av deltakere i grønn omsorg.  

 

Konklusjon 

Grønn omsorg rommer et uttall av aktiviteter og intervensjoner for å fremme helse 

og livskvalitet. Grønn omsorg har vist å bedre fysisk og psykisk helse, øke 

selvfølelse og sosiale ferdigheter, og er således et viktig supplement til de 

tradisjonelle behandlings - og rehabiliteringstilbudene. 
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