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> Hvem er du?
Jeg er en blid, grei og tidvis trøtt trebarnsmamma som bor 
med familien min her i Ås. Jeg har vokst opp i det vakre lille 
tettstedet Son, sør i Akershus. Jeg ble lurt til å flytte til Ås 
da jeg møtte mannen i mitt liv. Ellers vil nok familien min 
beskrive meg som litt surrete, men ganske snill og lett å ha 
med å gjøre.
> Erfaring og bakgrunn?
Da jeg var ung og fremadstormende på 90-tallet elsket jeg å 
danse og trodde jeg skulle klare å ha dans som et levebrød. 
Der tok jeg feil. Så jeg startet å studere idrettsfag og det er 
de morsomste årene i mitt liv. Da fikk jeg utfordret meg selv 
i mange ulike aktiviteter og jeg møtte noen av de som i dag 
er mine beste venner. Etter at jeg var ferdig på idrettshøg-
skolen jobbet jeg som veileder på en arbeidsmarkedsbedrift 
med folk som hadde falt ut av arbeidslivet. Det var en veldig 
fin jobb og jeg må si jeg blir ydmyk og full av respekt av å ten-
ke på alle jeg møtte der, som sto på selv om de hadde et liv 
fullt av utfordringer. Etter det jobbet jeg noen år med psykisk 
syke ungdommer på institusjon og i miljøarbeidertjenesten. 
Men det var først da jeg i voksen alder videreutdannet meg til 
familieterapeut at jeg fant ut hva jeg egentlig ville bli! Å snak-
ke med barn, ungdommer og familiene deres om alle livets 
store og små utfordringer er utrolig spennende. Jeg føler 
meg priviligert som får ta del i så mange menneskers liv.  
> Ting du ikke er så bra på?
Jeg er en evig tidsoptimist og kommer for sent til mange 
ting. Det har hendt at jeg ikke har rukket flyet på vei til som-
merferie, og det har hendt at jeg ikke har rukket et jobbin-
tervju. Jeg har heller ikke særlig god stedssans. Jeg strøk i 
orientering på idrettsutdanninga. Så ikke bli med meg i sk-
ogen og forvent at jeg skal få deg trygt hjem. Ellers vil jeg si 
at jeg er litt konfliktsky og lar nok noen ganger være å si ifra 
om ting når jeg egentlig vet at jeg burde stått tydeligere opp 
for meg selv eller en sak.
> Hva kan studentene snakke med deg om?
Studentene kan snakke med meg om alt som har med det 
mellommenneskelige å gjøre. Det kan være i forhold til en  
kjæreste, til venner, til sine egne foreldre eller til egne barn. 

De kan snakke med meg om alt som omhandler deres psyki-
ske helse. Jeg får ofte spørsmål om hvordan man kan hånd-
tere stress og angst. Det er temaer jeg kan mye om og det 
finnes gode verktøy. Studenter som er ensomme og ikke får 
til det sosiale kan også snakke med meg. På helsestasjonen 
prøver vi å få til en del tiltak ut over vanlig samtaleterapi. For 
eksempel grupper der vi som jobber her pluss flere student-
er møtes og gjør ting sammen. Det har jeg tro på! Det å få 
en god og nær venn eller kjæreste kan gjøre underverker for 
psyken. Det er alt for mange som trekker seg vekk fordi de 
ikke tror de er bra nok. Alle er bra nok akkurat som de er!
> Engasjement utover arbeidssted?
Jeg jobber som svarer på ung.no og det er en fantastisk ek-
strajobb! Hver dag skriver det inn ungdommer til oss som 
trenger råd og støtte i livets utfordringer. Tenk at jeg er så 
heldig at jeg kan være til hjelp gjennom å skrive tilbake til 
dem. Jeg er også spinning- og styrketreningsinstruktør på 
det lokale treningssenteret her i Ås. Der har jeg vært i hun-
dre år, jeg blir aldri lei. 
> Hva er viktig for deg?
Familien min er selvsagt de viktigste menneskene jeg har i 
livet mitt! Men familie i utvidet form er også viktig: mine forel-
dre, søsken, tanter, onkler, besteforeldre osv. Vi er mange 
som bor nær hverandre og vi er mye sammen, så det kan 
bli ganske vilt! Men det er noe av det jeg digger aller mest 
og det gir livet mening. Vennene mine er viktige for meg, og 
noe av det beste jeg vet er å lage mat og spise den med noen 
jeg er glad i. En annen ting som er veldig viktig for meg er 
at vi må tørre å prate sammen også når noe er vanskelig og 
vondt, og vi må tørre å vise sårbarhet. Kunne være lei seg 
eller sint uten å prøve å legge lokk på det. Det er også viktig 
for meg at vi legger bort telefonen og har ordentlig kontakt 
med hverandre, både fysisk og emosjonelt. Heia mobilhotell 
(et ord min sønn på 14 ikke er så stor fan av)!
> Fritid/hobby/interesser?
Jeg elsker fortsatt å danse men nå for tiden gjør jeg det mest 
hjemme i stua, med barna mine og mannen min. Eller på fest.
> Favorittsted?
Vi fikk oss båt i fjor og noen av de beste øyeblikkene i sommer opplevde jeg i 

den. Så det er fristende å si båten – om sommeren. Vi leier 
en hytte på Norefjell og når vi er der om vinteren og jeg sitter 
med kaffekoppen om morgenen og ser ut over fjellene, så er 
det favorittstedet mitt. Ellers er jeg glad i min lokale Ås-skog 
og går tur i den så ofte jeg kan. Men jeg må innrømme at so-
faen hjemme er min aller største favoritt. I joggebuksa.
> Ønsker for tiden fremover?
Som du skjønner er et av ønskene mindre telefonbruk og 
mer nærhet. Jeg tror mye av ensomheten vi ser skyldes at 
vi øker avstanden til hverandre i det fysiske livet fordi vi har 

mer kontakt gjennom sosiale medier. Jeg tror kontakt er det 
vi trenger mest for å ha det bra. I forhold til helsestasjonen 
ønsker jeg å tenke nytt i forhold til hva vi kan bidra med for 
at studentene skal ha en så god og trygg studiehverdag som 
mulig. Jeg tror at vårt bidrag til studenthelse kan være mer 
enn bare samtaler på kontoret. For eksempel flere gruppe-
tiltak, flere møteplasser der vi er mange sammen.  Jeg øn-
sker meg mer tid til kreativitet og samarbeid så vi klarer å 
finne løsninger til det beste for studentene som trenger oss.
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