
LANDBRUKET – EN KILDE TIL 
MESTRING OG LIVSKVALITET

Program

Arrangør:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Fylkesmannen i Rogaland, 
Universitetet i Agder og Nasjonalforeningen for folkehelsen

Scandic Sørlandet Hotell Kristiansand 31. oktober – 1. november 2017

Konferansen er samkjørt med Nordisk forskersamling innen 
«Green care and nature based interventions».

Hvordan kan kontakt med 
planter, dyr og naturopplevelser 
gi bedre livskvalitet til ulike 
brukergrupper?

Målgrupper:

• Ledere og ansatte i helse-, sosial-, 
NAV- og utdanningssektoren

• Tilbydere av velferdstjenester fra 
landbruket

• Aktuelle kompetansemiljøer og 
brukerorganisasjoner

• Politikere og andre interesserte

Dag 1: Mest om frafallsproble-
matikk og aktuelle tiltak for barn 
og unge

Dag 2: Inn på tunet tilbud til eldre 
og personer med demens

https://www.fylkesmannen.no/nb/Rogaland/Landbruk-og-mat/Skjulte-tekstar/Inn-pa-tunet/
https://www.uia.no/en/conferences-and-seminares/nordic-research-conference-in-green-care-and-nature-based-interventions
https://www.uia.no/en/conferences-and-seminares/nordic-research-conference-in-green-care-and-nature-based-interventions


Engelske foredrag vil ha norske/nordiske powerpointpresentasjoner

09.30 Kaffe. Oppmøte og registrering     

10.15 Åpning av konferansen ved stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad

10.30 Research in Green Care in Europe - how can we collaborate to speed up high quality research?
 Dr. Jan Hassink, Wageningen University
 
Parallel session 1: Research Methodology - Challenges and Possibilities
11.15 How research studies can provide knowledge to optimize Green Care interventions
 Dr. Karen Thodberg, Aarhus Universitet 

11.45 Theoretical framework in Green Care 
 Ph.d. student Lina Ellingsen-Dalskau, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

12.15 Methodological challenges in Nature-based interventions
 Adjunct Dorthe Varning Poulsen, Københavns Universitet
 
Parallellsesjon 2:  Barn og unge - skole
11.15 Er dagens skole utdatert? Relasjonskraft – på godt og ondt, i forhold til utenforskap og frafall i skolen.
 Ved relasjonshøvding Francois Elsafadi. Storebror til mesterens mester Marco Elsafadi, begge kjent for
 sine inspirerende og tankevekkende foredrag. http://marco.no/francois-elsafadi/

12.30 Inn på tunet som opplæringsarena. Ved avdelingsdirektør Jo Fiske, Statped

13.00 Lunsj

14.00 Nature-based interventions- State of the art and future research 
 Prof. Patrik Grahn, Sveriges lantbruksuniversitet

14.45 Kaffepause med posters, utstillinger og bokpresentasjoner
 
Naturbaserte intervensjoner for barn og unge
15.15 Care farming for young people adults at risk of marginalization
 Ph.d. student Anne Mari Steigen, Høgskolen i Hedmark 

15.45 The Girl and the Horse, Stall Frossarbo, a Therapeutic Mode
 Psychologist Sven Forsling

16.15 Blue Care- what and for whom?
 Research Scientist Pia Smeds, Natural Resources, Finland 

16.45 The pedagogy of reading dogs intervention
 Sara Karlberg, Svenske Terapihundskolan og Dr. Andreas Reier Jensen, Universitetet i Agder  

17.45 Care farming activities- can it facilitate integration?
 Associated prof. Bente Berget, Universitet I Agder og Agderforskning 

18.00 Oppsummering av dag 1

19.30 Middag

Utstillinger og stands
Det blir stands med presentasjon av materiell og aktuell litteratur fra FoU-miljøene,
fylkesmennene, bruker- og tilbyderorganisasjonene m.fl.

Tirsdag 31. oktober



Onsdag 1. november

Engelske foredrag vil ha norske/nordiske powerpointpresentasjoner

08.30 Åpning ved Anne Halvorsen, Dekan, Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Agder

08.35 Animal Assisted Interventions in the light of the therapy animal
 Professor Bjarne Braastad, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

09.15 Kaffepause med posters, utstillinger og bokpresentasjoner
 
Natur- og dyrebaserte intervensjoner for eldre og personer med demens
10.00 Care farming for people with dementia
 Associate Professor Grete Patil, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 
10.30 Animal-assisted intervention for persons with dementia
 Dr. Christine Olsen, Antrozoologisenteret
 
11.00 Dog visits to home dwellings of elderly people suffering from loneliness
 Associate Professor Berit Johannessen, Universitetet i Agder (UiA)
 
11.45 Panel discussion. Anne Marie Støkken (N), Carsten Ørting (DK), Martta Ylilauri (FI), Lena Lidfors (S)
 
12.30 Oppsummering og avslutning av nordisk forskersamling

13.00 Lunsj
 
Ekstra sesjon: Inn på tunet tilbud til personer med demens
13.15 Gode eksempler på Inn på tunet i kommunene
 Fagutvikler og ergoterapispesialist Inger Lise Markussen, Songdalen kommune

14.00 Inn på tunet – et helsefremmende tilbud for pårørende og personer med demens. Hvordan sikre kvalitet   
 på tilbudet? Fagkonsulent Elin Strandli, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

15.30 Avslutning



Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. 
Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel.
Gårdsbruk er en eiendom som brukes jord-, skog-, eller hagebruk.
Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.
 
Slike tjenester ble tidligere kalt for «Grønn omsorg», og NAV bruker også navnet 
«Grønt arbeid». Internasjonale begreper som blir brukt er
«Care farming eller «Green care farming», «Social farming» og «Farming for health».

Praktisk informasjon/påmelding til Universitetet i Agder:
https://www.uia.no/en/conferences-and-seminares/nordic-research-conference-in-
green-care-and-nature-based-interventions

https://www.uia.no/en/conferences-and-seminares/nordic-research-conference-in-green-care-and-nature-based-interventions
https://www.uia.no/en/conferences-and-seminares/nordic-research-conference-in-green-care-and-nature-based-interventions

