
Det er mulighet for å ha med posters eller å sette opp en liten stand. Dette må meldes inn 
på forhånd til trude.andersen@hihm.no
Frist for tilbakemelding om posters/stand: 1.mai.

Format på posters: 60x100 eller 30x50. Posters bør inneholde beskrivelse av prosjekt/
arbeidsform(praktiske prosjekter/tiltak, teoretiske undersøkelser) og resultater. De bør 
inneholde bilder.

praktisk informasjon

Kostnader:
Deltakelse per person 21.mai: kr 500,-
Deltakelse per person 22.mai: kr 500,- 
(Deltakelse begge dager kr 1000,-)

Det blir avholdt konferansemiddag 21.mai kl 19:00 ved Rica Elgstua Hotel. 
Påmelding til middag gjøres i konferansepåmeldingen. Pris per person kr 425,-
Drikke betales av den enkelte ved ankomst konferansemiddag.

Kontaktperson for arrangementet: 
Trude Andersen: trude.andersen@hihm.no 

Overnatting:
Det er reservert 30 rom ved Rica Elgstua Hotel. Rommene er reservert frem til 12.april. Etter 
dette er det ikke reservasjon på rom ved hotellet. 
Overnatting enkeltrom med frokost: kr 995,- 
Ta kontakt med hotellet for å bestille overnatting(betales av den enkelte). 
Oppgi “Konferanse ved Høgskolen i Hedmark 21.-22.mai” for å få konferansepris.
resepsjon@ricaelgstua.no / (+47) 62 40 10 70

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding inntil 1 uke før konferansen belastes 50% av deltakeravgiften. 
Ved avmelding etter denne fristen eller fravær på konferansen belastes hele deltakeravgiften. Dersom deltaker ikke 
kan møte, kan andre ved din virksomhet fritt benytte plassen dersom dette meldes inn.

Høgskolen i Hedmark inviterer til konferanse i forbindelse med avslutningen av det 3-årige 
forskningsrådsprosjektet Mental Health Promotion by Recovery Oriented Green Care 
Services. Prosjektet har undersøkt ulike erfaringer og effekter av Grønn omsorg sett fra 
brukeres, tilbyderes og forvaltningens perspektiv.

Bidragsyterne kommer fra blant annet Universitetet i Oslo, Universitetet for Miljø- og Bio-
vitenskap, Møreforskning, Høgskolen i Telemark, NAV (Hedmark), Fylkesmannens landbruk-
savdeling (Hedmark), Trondheim kommune, det nasjonale Inn på tunet-nettverket, IPT-tiltak i 
Sør-, Øst- og Vest- Norge, Universitetet i Weiningen, Nederland og Kings College, London. 
Tidligere masterstudenter vil presentere prosjekter knyttet til Grønn omsorg.

Recovery Oriented Green Care Services

 

Konferanse
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Terningen Arena, Elverum

posters

påmelding

Elektronisk påmelding og betaling av konferansen på www.hihm.no/ROGCS

Påmeldingsfrist: 15.mai



21.mai
Konferansier: Mark Hopfenbeck
09:40-10:00 Registrering, kaffe/te og lett servering
10:00-10:40: Velkommen
Del 1: Green Care
10.45-11.30: Marjolein Elings, Wageningen universitet, NL: European outlook: State of the Art
11.30-12.15: Bente Berget, forsker, NMBU: Green Care: State of the Art i Norge og Norden
Pause med kaffe/te og frukt
12.30-13.15: Marte Giskeødegård, forsker, Møreforskning: Inn på tunet i kommunal tenesteproduksjon
13:15-14:00: LUNSJ
Del 2: Naturfilosofi
14.00-14.45: Annette Bischoff, førsteamanuensis, Friluftsliv, HiT: På stier mellom landskap og 
    landskaping 
14.45-15.30: Egil Martinsen, professor, Medisin, UIO: Psykisk helse, fysisk aktivitet – og friluftsliv
Pause med kaffe/te og frukt/kake 
15.45-16.30: Patrik Grahn, professor, Swedish University of Agricultural Sciences, Nature assisted 
    rehabilitation
Pause med kaffe/te og frukt   
Del 3: Recovery (i naturen)
16.45-17.30: Mike Slade, professor, Kings College, London: The nature of recovery and recovery in nature
17.30-18.00: Ragnfrid Kogstad, forsker, HH: Recovery oriented Green Care – 
    new hope and social inclusion

19.00 Middag på Rica elgstua hotell/ Dinner at Rica Elgstua Hotel

22.mai
Konferansier Rita Agdal
Del 1: Introduksjon (08.45-09.00: Kaffe/te) 
09.05-09.45: Jan Kåre Hummelvoll, tidl.professor HH: Grønn omsorg i tekst og tale – en diskursanalytisk tilnærming
Del 2: Tilbydernes og brukernes beskrivelser og erfaringer:
09.40.10.00: Aust-Agder: Kjerlingland gård
10.00-10.20: Hordaland: Sætregården
10.30-10.50: Hedmark: Mattisrud
10.40-11.15: Jeanette Lysell, rideterapeut, Oslo universitetssykehus, avdeling  rus og avhengighet, seksjon ung. 
Pause med kaffe/te og frukt/kake
Del 3: Tidligere masterstudenter presenterer:
11.30-11.45: Vanja K. Sollesnes: Grønn omsorg i Agder. Møter med ungdom som deltar i IPT
11.45-12.00: Inger Elisabeth Lund: En studie av tilbyderes erfaringer
12.00-12.15: Randi O. Aasen: En studie av brukeres erfaringer
12.15.-12.30: Anders Lauten: Perspektiver på mestring, utvikling og trivsel – erfaringer med Grønn omsorg
12.30.12.45: Arild Granerud og Bengt Eriksson: Kjernen i Grønn omsorg/Inn på tunet – fra et brukerperspektiv
LUNSJ: 12.50-13.40
Del 4, De som bestiller og finansierer Grønn omsorg/Inn på tunet og Grønt arbeid
13.40-14.00: Marius Kristiansen, koordinator Arbeid og psykisk helse, NAV Østfold: Erfaringer med Grønt arbeid
14.00-14.20: Kirsti Buseth, rådgiver hos Rådmannen: Grønn omsorg i Trondheim kommune
Pause med kaffe/te og frukt/kake
Del 5, Panelsamtale og oppsummering: Moderatorer: Anne Mari Steigen og Ragnfrid Kogstad
14.30-14.40: Håvard Elstrand, Landbruksdirektør, Fylkesmannen i Hedmark: IPT i et næringsperspektiv
14.40-14.50: Ole Viktor Larsen, Våler tiltaksbedrift: Hvordan ungdommene kommer seg videre
14.50-15.00: Ingunn Sigstad Moen, IPT-nettverket: Inn på tunet, erfaringer og strategier
15.00-15.10: Bjørn Lien, Fylkesdirektør, NAV: Samarbeid om Grønt arbeid sett fra NAV sin side 
15.10-15.15: Kirsti Buseth, rådgiver, Trondheim kommune: Kommunens erfaringer som kjøper 
15.15-15.20 Marius Kristiansen: Grønt arbeid som del av NAVs jobbstrategi
15.20-15.35: Paneldeltakerne kommenterer
15.35-15.55: Paneldebatt med innspill fra salen
15.55-16.00: Avslutning av konferansen og vel hjem

  green care     health      state of the art                            Inn på tunet                          friluftsliv        
        social inclusion   new hope                  nature assisted rehabilitation                          Fysisk aktivitet                            Psykisk helse

Marjolein Elings er forsker ved Wageningen universitet, 
Nederland. Hun arbeider internasjonalt med planteforskning, 
studerer planters fysiologiske, sosiologiske og psykologiske 
effekter på menneskers helse, og har også forsket på betydnin-
gen av «care farms» for klienter.

Bente Berget er etolog og har jobbet med forholdet mellom 
dyr og mennesker i mange år etter at hun avla sin avhandling 
om effekter av husdyr for mennesker med psykiske lidelser i 
en Grønn omsorg kontekst. Hun har også brei erfaring med 
undervisning innen temaer knyttet til Grønn omsorg/Inn 
på tunet.

Marte Giskeødegård er utdanna sosialantropolog ved NTNU. 
Viktige interesseområde har vore globalisering av arbeidslivet, 
samarbeid mediert av teknologi, standardisering, og korleis 
organisasjonar tilpassar seg det å arbeide i eit miljø som in-
neber ulike nasjonale og kulturelle kontekstar. 

Annette Bischoff er instituttleder og førsteamanuensis 
i idretts og friluftslivsfag ved Høgskolen i Telemark. 
Hun har arbeidet med friluftsliv siden 80-tallet og 
har vært opptatt av og forsket på “hva naturen gjør 
med oss” og “hvordan vi som veiledere kan utnytte de 
potensialene som ligger i naturmøtet i arbeidet med 
mennesker

Egil W. Martinsen er professor i medisin ved Univer-
sitetet i Oslo og har arbeidet med psykiske lidelser det 
meste av sitt yrkesaktive liv. Han har vært interessert 
i forholdet mellom kropp og sjel, og har forsket på 
nytten av fysisk aktivitet i forebygging og behandling 
av psykiske lidelser.

Patrik Grahn er professor ved det svenske landbruk-
suniversitetet (SLU) og har gjort en rekke studier på 
menneskers forhold til naturen og grøntområder.

Mike Slade is the Head of the Section for Recovery at 
Kings College, London. He is a Professor of Health 
Services Research and also a Consultant Clinical 
Psychologist, working in community-based services 
run by South London and Maudsley NHS Founda-
tion Trust.
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