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TURPRAT: Tone Pernille (t.h.) 
vokste opp uten dyr, men kjente 
tidlig en dragning mot de 
firbeinte. Så det første hun 
gjorde da hun flyttet hjemmefra, 
var å kjøpe en diger rottweiler. 
Unni ler: – Ja, der har vi noe 
felles. Jeg vokste opp med hund 
og har som voksen nesten alltid 
hatt en turkamerat. 



J
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Natur og dyr 
som medisin 

Da Unni (57) og Tone Pernille (49) ble syke, søkte de intuitivt til naturen.  
Siden startet de egne firmaer og skapte seg en annerledes hverdag.

TEKST OG FOTO: EVA KYLLAND

– Jeg måtte stadig o�ere på 
toalettet, og hver gang kom det 
mye blod. Da sønnen vår var 11 
dager gammel, gikk jeg endelig 
til fastlegen. Heldigvis forsto 
han at jeg hadde ulcerøs kolitt, 
som er en stressrelatert sykdom 
i tarmen, forteller Tone Pernille 
Sivertsen (49). 

– Det var livsfarlig, jeg ble 
lagt direkte inn på sykehus, med 
babyen på armen. Fem uker 
senere kom jeg hjem, da var 
tykktarmen �ernet. Jeg var 29 år 
og hadde fått pose på magen. 

– Pappa døde for 15 år siden, 
sier Unni Ramsvatn (57). – Etter 
at vi hadde arrangert begra-
velsen, ble jeg totalt kra�løs,  
og jeg var sykmeldt i et halvt år. 

Det siste året før hun 
kollapset, kjente hun symp-
tomer på stress, og mye indre 
uro, men det førte ikke til at 
Unni bremset i jobben. 

– Den trivdes jeg veldig 
godt i, og jeg var dyktig. Men 
én tanke kvernet i bakhodet 
mitt da jeg begynte i jobben, 
og den kom tilbake da jeg ble 
sliten: «Jeg er ikke godt nok 
kvali�sert.» Hele tiden var jeg 
opptatt av å prestere, og jeg 
puttet verdien min som 
menneske i det.      

De to venninnene møtes til 
en prat i terapihagen på Unnis 
gård. Det du�er av trær, blom-
ster, gress – hund og hest. Begge 
damene bor på Tromøy ved 
Arendal. Tone Pernille og Unni 
er forskjellige og beriker hver-
andre. De ser «uforskammet 

friske ut». Det er Tone Pernille 
som uttaler de ordene, da ler 
begge høyt og lenge.

FJERNET STRESS  
Unni forteller at hun var ufat-
telig sliten og hadde helseangst 
i kroppen. Først orket hun så 
vidt å gå små turer. Men de 
gjorde henne godt, da pustet 
hun roligere og hadde mindre 
tankekjør. Unni tvang seg til  
å fortsette. I naturen ble 
oppmerksomheten hennes 
rettet mot noe utenfor henne 
selv, og det hadde en positiv 
virkning. Den fysiske mest-
ringen var også viktig.

Unni begynte å gjøre litt 
arbeid i hagen, det ga glede og 
�ernet stress. Etter hvert klarte 
hun mer. 

– Selv om legen sa at jeg ikke 
var fysisk syk, var det vanskelig 
å tro på. Han mente jeg var på 
vei til å bli utbrent. Det tok tid å 
innse at kroppen min faktisk er 
skrudd sånn sammen, at når jeg 
må ha en pause, så slår kroppen 
seg av. Samtidig kjente jeg igjen 
symptomene, for jeg var 
utmattet en periode allerede 
som 23-åring. 

Den gangen ble det utløst av 
�ere store forandringer i livet. 
Og Unni var som ung enda mer 
opptatt av å ha kontroll og å 
være perfekt. Begge gangene 
gikk det raskt oppover da hun 
begynte å ta egne følelser og 
tanker på alvor. 

– Vi var ikke blitt godt kjent 
ennå, men jeg husker at du på 

en måte forsvant, sier Tone 
Pernille. – Og etterpå hadde du 
blomstret så enormt opp. Fargen 
var kommet tilbake i kinnene 
dine. Jeg så kra�en i deg. Du og 
mannen din hadde nok gått 
masse på tur?

– Det var faktisk mye jeg ikke 
fortalte til Jon. Da også skulle 

jeg være såpass �ink, at jeg delte 
ikke det vanskeligste med 
mannen min engang. Jeg gikk  
i skogen alene, selv om det føltes 
skummelt. 

Unni vokste opp i Hønefoss, 
der tok moren hennes de tre 
barna med ut i skogen på 
søndager. 

De har lært å lytte til signaler fra kroppen

KLAR FOR POLITIKKEN: Tone Pernille står som nummer tre på listen 
til Helsepartiet i Arendal. – Jeg arbeider for at legene skal bli flinkere 
til å bruke muligheten til å skrive ut grønn resept. Og for at 
mennesker som sliter psykisk, kan bli henvist til terapi med dyr.  
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– Vi laget svære bondegårder 
av kongler, fyrstikker og råtne 
stubber. Jeg elsket det eventyr-
landet vi kunne lage. Sammen 
plukket vi også bær, �sket og 
pilket.

Etter at Unni ble syk, søkte 
hun intuitivt til naturen. Det 
skal mamma ha en god del av 
æren for.  

Tone Pernille kjenner seg 
igjen. Hun kommer fra Lille-
strøm. Sammen med de to eldre 
brødrene lekte Tone Pernille fritt 
i naturen på søndager, mens 
foreldrene for eksempel plukket 
bær. 

– Kort tid etter den store 
tarmoperasjonen gikk jeg ut  

i skogen, jeg følte instinktivt at 
jeg trengte det. Tok med 
hunden, satte meg mål om å gå 
stadig lengre turer, hvilte på en 
stubbe og lyttet til fuglekvitter. 
Det var godt for sjelen, og jeg 
tvang kroppen til å komme ut av 
en vond sirkel.

Hun forklarer at tynntarmen 
kan ta over jobben med 
næringsopptak. Etter en tid ble 
posen på Tone Pernilles mage 
�ernet, og en del av tynntarmen 
ble brukt til å lage en innvendig 
pose. Det var da kroppen slet 
mest med å klare å ta opp nok 
næring. Ved å være fysisk aktiv, 
hjalp hun tarmen til å begynne  
å arbeide mer e�ektivt. Da kom 

Sykmeldte tilbake i jobb
Forskning viser suksess med 
naturbasert rehabilitering av 
mennesker som har stressre-
latert psykisk sykdom. 
Flere svenske fylker har 
bygget opp rehabiliteringsha-
ger. Skåne fylke har inngått 
samarbeid med ti gårder som 
tilbyr naturbasert rehabilite-
ring. Der er metoden etablert  
i vanlig helsetjeneste.
I Gröna Rehab, som blir 
drevet av Göteborgs botanis-
ke hage, foregår det naturba-
sert rehabilitering av fylkets 
egne medarbeidere. Dette har 
også blitt en modellhage, der 
mange kommer for å lære. 
Fil.dr. i miljøpsykologi, Eva 
Sahlin, har forsket ved Gröna 
Rehab. Hun har forsøkt å 
�nne ut hva det grønne betyr 
i rehabilitering og forebyg-
ging. Deltakerne er sykmeld-
te, i snitt har de vært det i to 
år. De er såkalt utbrente, 
mange har depresjon og 
angst. For �re år siden tok 

Sahlin doktorgrad. Hun fant 
at drøyt 90 prosent av 
deltakerne gikk tilbake til 
jobb eller skole etter 28 ukers 
rehabilitering. Et halvt og ett 
år senere var de blitt enda 
mer aktive.
I doktorgraden til �l.dr. Anna 
Maria Pálsdóttir har deltaker-
ne tilsvarende diagnoser. 
Flere av dem hadde vært 
sykmeldte i mange år. Over 
60 prosent �kk en varig 
forbedret evne til å håndtere 
stress. De startet på studier 
eller kom i arbeid. Pálsdóttir 
forsker innen landskapsplan-
legging og miljøpsykologi 
ved Sveriges landbruksuni-
versitet i Skåne. 
Sammen med kolleger har 
hun også gjennomført 
feltarbeid på Unni og Jons 
gård, Bjellandstrand: Strand-
hagen inneholder det som 
trengs for å kunne bli en 
terapihage. Forskerne 
konkluderte med et rungende

ALLSIDIG BAKGRUNN: Når Unni ser tilbake, ser hun at det kan være 
helsefarlig ikke å lytte til magefølelsen. Hun har vært daglig leder  
i Nordisk informasjonskontor Sør-Norge, prosjektleder i Kirkens 
Bymisjon, rådgiver i Ungt Entreprenørskap, og leder for Nasjonal-
foreningen for Folkehelsen i Aust-Agder og Telemark.

også matlysten tilbake. Som 
rekonvalesent brukte hun mye 
mindre medisiner enn det hun 
ble tilbudt.

LEK OG GÅRDSTURISME 
Da Tone Pernille var ung og 
ikke visste hvilket yrke hun 
skulle velge, sa pappa: «Finn ut 
hva du synes er morsomst å 
drive med, og få noen til å betale 
deg for å gjøre det.» 

– I en forening for stomiope-
rerte møtte jeg mennesker som 
var opptatt av ekstremsport, det 
å være ute i naturen og sprenge 
grenser. Jeg syntes det var så 
gøy. Kjente hvor godt lek var 
for helsen min, både det å være 
i bevegelse og å mestre noe 
nytt. 

Ekteskapet tok slutt. Men 
formen til Tone Pernille ble 
stadig bedre, og �re til fem år 
etter operasjonen var hun spre-
kere enn noen gang. På den 
tiden møtte hun mannen sin, 
Roar, som var skiinstruktør. Det 
første han lærte henne var å stå 
på snowboard. 

– En verden ute i naturen har 
åpnet seg for meg, forteller Tone 
Pernille, som nå kaller seg 

profesjonell leke�losof og 
brenner for å få voksne til å 
kaste seg ut i lek.  

Roar har alltid fulgt yrkesvei-
ledningen til Tone Pernilles far 
og levd av å gjøre det han har 
hatt mest lyst til, ute i naturen. 
Så paret møttes i den måten å 
tenke på. De �yttet til Tromøy, 
startet �rmaet Wannado og 
bygget Klatrepark – en lekeplass 
for voksne. Den drev de i ti år, 
fram til i �or. 

– Som nye på øya inviterte  
vi oss selv på ka�e til mulige 
konkurrenter her, og forsøkte  
å �nne ut om vi kunne samar-
beide, forteller Tone Pernille.

Dermed møtte de Unni og 
Jon, som hadde �yttet fra Oslo 
til Tromøy i 1996 og tatt over 
Bjellandstrand gård etter hans 
foreldre. Unni og Jon ønsket å 
skape noe selv, være mer til 
stede i livene sine og arbeide 
sammen. Etter �ere års forbere-
delser startet de våren 2005 med 
gårdsturisme. De anla også en 
svær rosehage. 

– Den reddet i hvert fall meg, 
sier Unni. – Vi skulle tjene 
nesten alt i sommerhalvåret, det 
førte til et ekstremt stress. Vi 



lyktes, det kokte av gjester her. 
De ga fantastisk mye godt 
tilbake, som jeg er så takk-
nemlig for. Men arbeidsdagene 
var iblant på over 18 timer. Det 
hadde jeg nok ikke klart uten 
timene i rosehagen innimellom. 
Når jeg jobbet der, fant jeg ro. 
Det ga meg en balanse. 

I etterkant av perioden som 
sykmeldt hadde hun lest om 
naturbasert rehabilitering. Unni 
og Jon bestemte seg for å lage 
sin egen terapihage. Dermed 
bygget de langsomt og målbe-
visst opp den åtte mål store 
Strandhagen. Den håper de en 
gang å kunne bruke til å hjelpe 
mennesker, særlig de som har 
lettere psykiske lidelser. 

FULL KONTO
Året etter at Unni og Jon �yttet 
til Tromøy, ble de foreldre til en 
liten gutt. Unni har også en 
sønn fra første ekteskap. Både 
Unni og Jon hadde krevende 
lederstillinger, så de drev ikke 
gården, men renoverte tre hus 
og solgte et felt med bolig-
tomter. Det økonomiske over-
skuddet brukte de til å bygge om 
dri�sbygningen, for på sikt å 

kunne åpne kafé, butikk og 
selskapslokaler. 

– Den tyngste sekken vi har 
båret har vært usikkerheten og 
ansvaret rundt store økono-
miske satsinger. Det har gått 
utover evnen til å nyte 
øyeblikket, sier Unni.

– Da vi hadde startet med 
gårdsturisme, ble jeg også 
bondefanget av alt arbeidet og 
stresset i sommerhalvåret. Etter 
hvert følte jeg ikke at jeg �kk tid 
til å tenke en klar tanke.

– Nei, nå synes jeg du er 
negativ, skyter Tone Pernille inn.  
– Vi har en frihet, variasjon og 
dager som er helt herlige. Tenk å 
slippe å sitte i kø til samme jobb 
hver dag, med de samme kolle-
gene. Og på dager uten planer 
tar vi ferie.

De to parene er i vidt forskjel-
lige situasjoner økonomisk. 
Unni og Jon gjorde for fem år 
siden nye, store investeringer. 
Da satset de på å få bygge ut et 
hyttefelt, det førte til at Unni 
igjen hadde lønnsarbeid. For 
dem handler det om å klare å 
beholde gården. 

– Vi visste ikke om planene 
ville lykkes, men alt har gått bra 
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HELSEBRINGENDE: Å arbeide i rosehagen har betydd mye for Unni, 
som beholdt helsen gjennom de mest krevende periodene med  
gårdsturisme.  

denne gangen også. Hyttene 
kommer til å gi oss gode 
inntekter i framtiden, forteller 
Unni.

Det varierer hvor mye penger 
Tone Pernille og ektemannen får 
inn. I perioder har de ikke råd 
til middag hver dag. Unni 
smiler:

– Jeg husker en gang du kom 
og sa: «Nå er kontoen full.» Du 
var så glad. Jeg spurte ikke hva 
det betydde i kroner. 

– Alle regninger var betalt, og 
vi hadde fortsatt penger igjen på 
kontoen. Da er den full, sier 
Tone Pernille. 

Hun har realisert drømmen 
om å eie hester. Og hun har tatt 

introduksjonskurs i dyreassis-
terte intervensjoner ved NMBU. 
Hun synes det er fantastisk å 
formidle den følelsen det er å 
sitte på hesteryggen. Så hun 
tilbyr ridetimer på islandshester 
i skogen og på stranda. Og hun 
inspirerer til lek med hest. 

– De er mor�nen min. 
Hundene er lykkepillene. 

– Roar og jeg samarbeider 
blant annet om teambuilding og 
foredrag. Da leder vi grupper på 
opptil 150 mennesker og gir 
enormt mye av oss selv. En 
times tid etterpå er jeg utladet. 
Da søker jeg til hestene og blir 
rolig igjen, på en måte transfor-
mert tilbake til meg selv.   

ja til at gården egner seg for 
naturbasert rehabilitering. 
Men for at drømmen til Unni 
og Jon skal kunne bli 
realisert, må norske helse-
myndigheter godkjenne 
denne typen rehabilitering, 
og betale for den.   
I Danmark �nnes mange 
terapihager som driver 
naturbasert rehabilitering.
Terapihaven Nacadia, som 
tilhører Københavns Univer-
sitet, blir brukt til forskning 
om sammenhenger mellom 
natur og menneskers helse. 
Den er designet for behand-
ling av mennesker som er 
rammet av stress. Hagen blir 
også brukt til rehabilitering. 
Det Natur- og Biovidenska-
belige Fakultet ved Køben-
havns Universitet tilbyr 
masterstudier i naturbasert 
terapi og sundhetsfremme. 
Begrepet skogsbading 
stammer fra Japan. I 1980- 
årene døde forholdsvis 

mange mennesker der av 
utmattelse, de var rett og 
slett overarbeidet. Siden har 
myndighetene lagt til rette for 
omfattende bruk av blant 
annet skogsterapi. Forskning 
styrker troen på at skogen 
har en helbredende kraft. 
Etter hvert har �ere land fulgt 
etter. Association of Nature & 
Forest Therapy utdanner 
skogsguider og arrangerer 
skogsbad i europeiske land.

Kilder: Eva Sahlins doktorgrad, 2014: 
«To Stress the Importance of Nature. 
Nature-Based Therapy for the 
Rehabilitation and Prevention of 
Stress-Related Disorders». Sveriges 
lantbruksuniversitet, SLU. Anna 
Maria Pálsdóttirs doktorgrad, 2014: 
«The Role of Nature in Rehabilitation 
for Individuals with Stress-related 
Mental Disorders. Alnarp Rehabilita-
tion Garden as Supportive 
Environment», Sveriges lantbruksuni-
versitet, SLU. Nettsiden til Køben-
havns Universitet: www.ku.dk. D2, 
15. august 2018, «Skogsbad: Den 
japanske terapien har nådd Norden.»




