
> Hvem er du?
En utvandret Østfolding med aner og oppvekst langs Glommas 
løp. Bor i Ås sammen med mannen min, vi har to voksne barn. 
Svigermor beskriver meg som «mild men bestemt» og det 
stemmer nok bra.
> Erfaring og bakgrunn?
Etter videregående hadde jeg behov for å gjøre noe mer praktisk, 
så jeg tok et år vev- og sømlinje i Halden og Larvik. En fin og 
morsom start på livet som student. Så startet jeg på sykepleier- 
høgskolen i Skien. Utdanningen syntes jeg var grei fordi jeg 
kunne bo og jobbe nærmest hvor som helst, og fordi jeg nok 
var påvirket av foreldrenes jobber i helsevesenet. Tok videre-
utdanning til helsesøster i 1995. Kom til Ås 1997, og etter litt 
tid som leder for helsestasjonen ble det mer og mer jobbing 
med ungdom. Har også tatt en videreutdanning om tverrfaglig 
samarbeid og psykisk helse, for barn og unge.
> Ting du ikke er så bra på?
Jeg er nok ikke så god til å planlegge og være ute i god tid. Og 
så tenker jeg meg ikke alltid så godt om før jeg bestemmer 
meg. Huskjøp i Ås var for eksempel bestemt på en time, og da 
hadde jeg aldri vært i Ås før.
> Hva kan studentene snakke med deg om?
Jeg jobber frontline. Det er som oftest meg studentene snakker 
med først. De kan snakke med meg om alt som handler om 
psykisk helse, seksualitet og prevensjon, som for eksempel 
sorg, tristhet, stress, dårlig struktur, ensomhet, om man sliter 
i parforhold eller med andre, eller har ”møtt veggen”, har ek- 
samensangst og annet. Jeg hjelper dem også videre til andre 
som er spesialister på ulike problemstillinger, hvis det er behov 
for det.
> Engasjement utover arbeidssted?
Er glad i å dele det jeg brenner for med andre. Så det har blitt 
en del medieopptredener med snakk om alt fra hvorfor ung- 
dom ikke dusjer etter gym og tanker om sommerkroppen til 
studentenes psykiske helse. Og for ikke å glemme artikkelen 
om Tante klamydia i Tuntreet. Jeg har litt vanskelig for å si nei, 

så det har blitt mange undervisningsoppdrag rundt om. Ved 
siden av å jobbe på helsestasjonen, jobber jeg på ung.no. I fjor 
begynte jeg også å svare i SiDs lørdagsspalte i Aftenposten.
> Hva er viktig for deg?
Mye, men mest av alt er det viktig for meg at både familien min 
og alle ungdommer jeg jobber med finner ut av livene sine og 
opplever å finne mening og glede med det de driver med. For 
meg er det så viktig å kjenne på engasjement og arbeidsglede, 
og det unner jeg også andre. Jeg er opptatt av å spille på lag 
med naturen og ta vare på den. Både i det store og i det små. 
Fra samfunnsplanlegging til å ikke forsøple eller forbruke mer 
enn man må. Redesign er noe jeg har drevet med siden jeg var 
ung.
> Fritid/hobby/interesser?
Jeg er nok over gjennomsnittet opptatt av å bruke det jeg finner 
i naturen til å lage noe godt eller fint av. Jeg er veldig glad i 
å være i bevegelse. Og holder meg i gang med alt fra tennis 
og kajakkpadling til ski, skogsturer i Ås, lengre fjellturer eller 
gjerne en dansekveld. Ellers er jeg av det praktiske slaget og 
liker å holde på med alt mulig: strikke, sy, bake, pusse opp 
gamle møbler. Har prøvd meg på et utall av husflidsaktiviteter. 
Og innimellom finner jeg også roen til å kose meg med en bok.
> Favorittsted?
Ikke noe spesielt, men jeg tror det må være et sted med utsikt.  
Ved sjøen eller på fjellet. Det gjør meg godt.
> Mat preferanser?
Syns det er spennende å lage nye retter, og gjerne noe med 
nyttevekster jeg finner på en tur, men å ta vare på tradisjons-    
matretter som mølje, blodklubb, sylte, rull, lefser, flatbrød, 
hvitost o.s.v. har en stor plass i hjertet.
> Ønsker for tiden fremover?
Et stort spørsmål. For å holde fokus på jobben, så ønsker jeg 
at vi på helsestasjonen sammen med NMBU, SiÅs og studen- 
tene på Ås, kan få til tiltak som gjør at det (fortsatt) er godt og 
trygt å være student i Ås. Og at det er god hjelp å få om «livet 
lugger» litt.
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