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> Hvem er du?
Jeg er en utflytta trønder, elsker Åge Aleksandersen og har 
bodd mange andre steder enn i Trondheim de siste årene. 
Bor i Ski med mann og barn, før det 10 år i Oslo og 5 år i Bergen. 
Jeg er en avslappet person, kanskje også litt “træg” i en del 
situasjoner. Men har tydelige meninger når det gjelder noe 
som er viktig for meg. Jeg er egentlig østfolding og bonde! 
Begge foreldrene mine kommer fra Østfold, og faren min er 
fra en gård i Degernes. Og farfar gikk på det som het Norges 
Landbrukshøyskole på 1930-tallet. 
> Erfaring og bakgrunn?
Etter videregående på Katta i Trondheim var jeg veldig klar 
for å komme meg ut i verden og reiste et år til Marseille for å 
gå på fransk språkskole og jobbe som au-pair. Deretter surret 
jeg litt rundt med sosiologi og afrikakunnskap på NTNU, og 
fikk med meg både UKA og ISFIT der, og har sånn sett grei 
mengdetrening i fest på Samfundet. Etter et par glade år var 
det tid for å bli voksen og bestemme seg for retning, og jeg 
landet på at det var psykolog jeg ville bli. Det var et litt til-
feldig valg, men jeg ønsket å jobbe med mennesker og å få et 
konkret yrke ut av studieårene.
Jeg tok profesjonsstudiet i psykologi på Universitetet i Bergen. 
Jeg elsket å studere der og kan knapt huske at det regnet, selv 
om jeg rasjonelt sett vet at det må ha bøttet ned! 
Som nyutdannet psykolog jobbet jeg først et år på rus-        
poliklinikk, og et år som kommunepsykolog i Asker, før jeg 
landet på Grønland i Oslo hvor jeg jobbet 8 år med familier. 
Jeg trivdes utrolig godt med å jobbe med familier med all 
slags bakgrunn.  Og så er jeg nesten ferdig spesialist i klinisk 
familiepsykologi.  
> Ting du ikke er så bra på?
Å bli ferdig med ting som jeg ikke selv opplever haster. Derav 
ovennevnte nesten ferdige spesialitet i familiepsykologi! Den 
består av kurs og praksis gjennom flere år, samt en skriftlig 
oppgave. Jeg har alt bortsett fra de siste sidene av oppgaven. 
Og sånn har det vært i noen år. Så når studentene kommer 
til meg med vegring og strev knyttet til masteroppgaven,         
skjønner jeg godt hva de snakker om! Ellers har jeg nok aldri 
imponert noen med IT-kunnskapen min. Jeg er litt 90-åring 

der. Fancy powerpoint-presentasjoner, hipp statistikk og 
nettside-oppdateringer kommer ikke herfra!
> Hva kan studentene snakke med deg om?
De kan snakke med meg om alt som har med psykisk helse 
å gjøre. Relasjoner, tap, sorg, og alle tema som kan være 
vanskelig å snakke med venner og familie om. Egen psykiske 
helse, bekymring for andres psykiske helse, utfordringer ved 
å være tett på noen som strever psykisk osv. Da jeg begynte i 
denne jobben var jeg usikker på hvor relevant min bakgrunn 
fra familiepsykologi ville være i rollen som studentpsykolog. 
Etter drøyt to års fartstid her så opplever jeg familiepsyko- 
logien som høyst relevant! Jeg snakker med en hel del stu-
denter om utfordringer i oppvekstfamilien; det kan være 
kompliserte relasjoner, alvorlig sykdom, familiehemme-
ligheter, opplevelsen av for tette bånd eller for mye avstand, 
og mangel på kontakt. Jeg tror studietida kan representere et 
veiskille for mange, en mulighet til å skape nye relasjoner til 
dem hjemme eller avfinne seg med at ting er som de er. 
> Engasjement utover arbeidssted?
Jeg jobber full tid på Helsestasjonen nå og synes egentlig uka 
fylles godt opp med jobb fem av sju dager. Frem til nylig har 
jeg i tillegg beholdt en liten flik av jobb fra mitt tidligere arbeids- 
sted i Oslo, hvor jeg har veiledet fostermødre som har hatt 
flere ungdommer boende hos seg i gruppefosterhjem. Det 
har vært et utrolig spennende og lærerikt arbeid, og jeg har 
mange ganger kjent på stor respekt og varme overfor mødrene 
og familiene som åpner hjemmene sine på den måten. 
> Hva er viktig for deg?
At familien min og de jeg har rundt meg har det bra. Som en 
del andre har også min familie hatt flere runder med alvorlig 
sykdom, så jeg må si at jeg setter utrolig pris på når folk jeg 
er glad i er friske og raske. Bank i tre for god helse!
Ellers er det viktig for meg å snakke med folk om at det er lov 
å slappe av litt! Det er både lov, greit og til og med sunt! Jeg 
får ofte inntrykk av at mange er så veldig flinke hele tiden, 
og mange studenter forteller om opplevd press knyttet til 
prestasjon på studiet, med kropp/trening, og alt det sosiale. 
Da blir det viktig for meg å være litt syvende mor i huset som 
sier at det skal gå bra, det her. Og det går som oftest bra.

> Favorittsted?
Uten tvil Lofoten! Jeg har svigerforeldrene mine der og reiser 
dit to-tre ganger i året, der finner jeg roen. Og så må jeg nevne 
Malta, den rare lille øya i Middelhavet! Jeg hadde hovedprak-
sis der i mitt siste år som psykologstudent, og jobbet både på 
et stort psykiatrisk sykehus og på en liten poliklinikk for barn 
og unge. Jeg har reist tilbake dit hvert år, både alene, med 
mannen min, og med hele familien. Malta ligger i havet mellom 
Sicilia og Tunisia, men er helt sin egen, en herlig original. 
> Matpreferanser?
Sushi, thai og indisk er nok favoritter. Og falafel! Mange liker 
å bruke lang tid på kjøkkenet og lage f.eks sushi hjemme, for 

meg kjennes det mest tungvint, siden jeg kan kjøpe det så 
godt ferdig!
> Ønsker for tiden fremover?
Jeg håper at studentene i Ås fortsetter å komme til Helse- 
stasjonen og være trygge på at vi kan være til hjelp! At alle 
kjenner oss og opplever oss som et stabilt og stødig tilbud. 
Jeg ønsker også at vi skal klare å fornye oss, lage flere og 
andre tilbud til studentene enn vi har nå. Og, som nevnt over, 
at folk skal ta seg tid til å slappe av litt mer! Heve blikket og 
kjenne etter hva som er bra for seg selv, uten å være fylt av 
tanker om hva “alle andre” må tenke om dem. Jeg sier som 
Åge; “Levva livet”!


