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Innledning 

Depresjon er et omfattende folkehelseproblem verden over (Moussavi et al. 2007; 

Üstün et al. 2004), og i Norge kan opptil 18 % av befolkningen få depresjon i løpet 

av livet (Kringlen, Torgersen og Cramer 2001). Depresjon er forbundet med 

omfattende kostnader for samfunnet (Luppa et al. 2007) og for det enkelte 

menneske bidrar depresjon til redusert helse, nedsatt livskvalitet og forhøyet 

dødelighet. Tradisjonelle behandlinger som medisiner og psykoterapi er virksomt, 

men mange opplever ikke bedring og tilgjengelighet kan også være et problem. 

Grønn omsorg brukes i dag som et samlebegrep for ulike tiltak som gjennomføres 

på ordinære gårdsbruk i Norge. Tiltakene er rettet mot ulike brukergrupper innen 

f.eks. helse- og omsorgssektoren eller som et rehabiliteringstilbud. Det var i 2005 

ca. 650 gårder som hadde dette tilbudet i Norge (Stokke og Paulsen Rye 2007), 

men tallet antas å være høyere i dag. Deltakelse i gårdsarbeid er vanlig og stell av 

dyr er den aktiviteten som er mest utbredt (Fjeldavli og Meistad 2004). Andre 

aktiviteter som baking, husflid og hagestell, samt felles måltider er også sentrale 

deler i tilbudet. Det sosiale samværet på gården er viktig i forhold til opplevelse av 

sosial støtte, og deltakelse i arbeidsoppgaver legger til rette for 

mestringsopplevelser. I tillegg til kontakt med dyr er dette faktorer som er vist å 

være positive for mental helse. Grønn omsorg kan derfor fungere som et 

terapeutisk tiltak og slik være en tilleggstjeneste innen psykisk helsearbeid.    

 

Materiale og metode  

Totalt 34 deltakere ble rekruttert til et 12 ukers tiltak innen Grønn omsorg. Tiltaket 

besto i å delta sammen med gårdbrukeren på ordinære arbeidsoppgaver i 

forbindelse med fjøsstellet to ganger i uka. Totalt 11 gårdsbruk i 6 ulike fylker 

deltok. Alle hadde melkeproduksjon som hovednæring. Deltakerne hadde alle en 

depresjonsskåre (BDI) på 14 eller høyere når de ble inkludert i studien. Deltakerne 



ble tilfeldig trukket til enten å få tiltaket på gården eller være i kontrollgruppe som 

fikk tilbud om tiltaket senere. Fem deltakere droppet ut av studien mellom 

rekruttering og start av tiltaket. Dermed ble 29 deltakere, 16 i tiltak på gården og 

13 i kontrollgruppen med i studien. Standardiserte skjema som målte depresjon 

(BDI), angst (STAI) og tro på egen mestringsevne (GSE) ble fylt ut av deltakerne. 

Dette ble gjort ved rekruttering, ved start og slutt av tiltaket, og 3 måneder etter at 

tiltaket var avsluttet. Alle deltakere fortsatte sin ordinære behandling mens de 

deltok i denne studien. Fjorten av deltakere ble filmet gjennom et helt fjøsstell en 

gang til tidlig og en gang sent i løpet av tiltaket på gården. Videoene ble analysert i 

forhold til tid brukt på ulike arbeidsoppgaver og kontakt med dyra, uttrykt som 

prosent av total tid brukt på fjøsstellet (figur 1). I tillegg deltok åtte deltakere på et 

dybdeintervju i etterkant av tiltaket. Formålet med intervjuet var å få innsikt i 

deltakernes erfaringer med tiltaket og hva de opplevde som viktige elementer på 

gården i forhold til egen mental helse.  

 

Resultat 

Figur 1 viser tid brukt på ulike arbeidsoppgaver og kontakt med dyr i prosent av 

totalt tid for et fjøsstell tidlig og sent i tiltaket.  

 

 
Figur 1. Ulike arbeidsoppgaver og kontakt med dyr tidlig og sent i tiltaket.   

 

Figur 1 viser at det var en økning fra tidlig til sent i tiltaket på tid brukt til flere av 

arbeidsoppgavene, mens tid brukt i dialog med gårdbruker, inaktivitet og kontakt 

med dyr ble redusert. Total tid brukt på de ulike aktivitetene ble korrelert mot 

endring i angst, depresjon og mestringstro. Det var en sikker sammenheng mellom 

det å gjøre mye av kompliserte og utfordrende oppgaver som melking og flytte dyr 



og nedgang i depresjon og angst. Det å gjøre enklere ”nybegynneroppgaver” som 

skraping av båser og pussing av dyr viste ikke den samme positive sammenhengen.  

 

Figur 2 og 3 viser skåre i depresjon, angst og mestringstro ved de ulike 

måletidspunktene. 

 

 
Figur 2. Skåre i depresjon ved de ulike måletidspunktene. 

 

I tiltaksgruppen var det en sikker reduksjon i depresjonsmål fra rekruttering til 

slutt. Det var det ikke i kontrollgruppen. Mellom de to gruppene var det ikke noen 

sikker forskjell i endring i depresjon.     
 

 
Figur 3. Skåre i angst og mestringstro ved de ulike måletidspunktene.  



 

I tiltaksgruppen var det en sikker økning i mestringstro fra rekruttering til slutt, og 

en tilnærmet sikker reduksjon i angst. Dette fant vi ikke i kontrollgruppen. Når en 

sammenlignet de to gruppene var det ingen sikre forskjeller verken for skåre i 

angst eller mestringstro. 

Intervjuene viste at viktige opplevelser i tiltaket var å være med i en ordinær 

arbeidssituasjon der en var en vanlig kollega som var verdsatt og nyttig. Samtidig 

var det viktig for deltakerne at gårdbrukeren viste forståelse for at de kunne ha 

dårlige dager. Denne tosidigheten ble tatt hensyn til blant annet via fleksibiliteten 

som var i tiltaket. Det å mestre nye oppgaver var en viktig erfaring for deltakerne.  

 

Konklusjon 

Det var ingen sikker forskjell mellom de to gruppene i depresjon, angst eller 

mestringstro ved de ulike måletidspunktene. Men mellom deltakerne i tiltaket var 

det stor variasjon i hvor mye de deltok i de ulike arbeidsaktivitetene og hvor mye 

tid de brukte i kontakt med dyra. Resultatene viste en sammenheng mellom 

arbeidsoppgaver som kan defineres som komplekse og utfordrende og en nedgang 

i depresjon og angst. Dette indikerer at deltakere som gjennom tiltaket utviklet nye 

ferdigheter og opplevde mestring hadde størst positiv endring i mental helse. Dette 

støttes også av intervjuene der mestringsopplevelser var en viktig faktor for 

deltakerne.    
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