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> Hvem er du?
Jeg er oppvokst på en gård i Danmark. Kom til Norge i 1998 
som nyutdannet sykepleier, og bor på gård i Østfold sammen 
med mannen min og 2 hjemmeboende barn.
> Erfaring og bakgrunn?
Etter videregående reiste jeg til Australia for å prøve noe helt 
annet, og for å gjøre noe som ingen av vennene mine gjorde. 
De fleste av dem dro til utlandet som au-pair, men jeg var 
ikke så glad i «å stelle inne». Jeg ville gjøre noe annet og 
reise til et sted som på tidlig 90-tallet var litt eksotisk. Via en 
utvekslingsorganisasjon fikk jeg jobbe og bo på en bomulls-
farm langt ute i outbacken i New South Wales. Det er den 
største og mest positive utfordringen jeg til nå har gitt meg 
selv. 
Etter det året flyttet jeg til København, hvor jeg først tok et år 
på veterinærstudiet. Men fant raskt ut at så mye teori før jeg 
kunne få jobbe med dyr, ikke var noe for meg. Da ble det i st-
edet 4-årige sykepleierstudiet i København. Med påfølgende 
helsesykepleier utdanning på deltidsstudie i Norge. Jeg har 
allsidig erfaring som sykepleier og har jobbet på sykehus, 
i kommunehelsetjenesten, som bedriftssykepleier i det pri-
vate og i spesialisert rusbehandling før jeg ble helsesyke-
pleier i 2014. 
Som nyutdannet helsesykepleier  tenkte jeg først å fortsette 
i jobben som avdelingssykepleier i spesialisert rusbehan-
dling. Men jeg fikk fort lyst til å prøve meg som helsesyke-
pleier, og fikk en mulighet på HFU i Ås ved siden av den an-
dre jobben. Jobben på HFU ga mersmak, og for 1 år siden 
startet jeg i 100 % stilling på HFU og i skolehelsetjenesten.   
Og dette har jeg ikke angret på.
> Ting du ikke er så bra på?
Jeg er veldig dårlig på ikke å gjøre noe. Trives best med å ha 
ulike prosjekter i gang hele tiden, både hjemme på gården 
og på jobb.
> Hva kan studentene snakke med deg om?
De kan snakke med meg om hva som helst, men HFU er jo 
et sted hvor seksuell helse og psykiske vansker oftest er det 
jeg opplever at ungdommen kommer med. Og hvis studenter 

kommer til meg og er i tvil om hvor de skal oppsøke hjelp, 
prøver jeg å hjelpe dem med å finne rette sted å henvende 
seg. 
> Engasjement utover arbeidssted?
Når jeg ikke jobber på HFU, er jeg engasjert i det som skjer 
på hjemmebane. På en gammel gård er det alltid nok å drive 
med, og jobbing på gården er avslapping og terapi for meg. 
> Hva er viktig for deg?
Familien min er nok det som betyr aller mest. På jobben er 
det viktig at studentene som kommer hit føler seg møtt på 
en god måte. Jeg opplever både på studenthelsetjenesten og 
på videregående skole at mange ungdommer tar opp prob-
lemstillinger knyttet til selvfølelse. Og derfor er det viktig for 
meg å prøve å styrke ungdommens tro på seg selv og kjenne 
på at »jeg er god nok». 
I jobben min med ungdom på ruskontrakt betyr det mye for 
meg at de får en ny sjanse, og opplever følelsen av at noen 
tror på dem. Det å feile er menneskelig og noe vi alle gjør på 
den ene eller andre måten. Alle fortjener å få en ny mulighet.
> Fritid/hobby/interesser? 
Siden jeg var liten har jeg elsket å svømme, og jeg svømmer 
fortsatt minst en gang i uka. Dessuten driver jeg med yoga, 
og jeg prøver fortsatt å lære magedans. Ellers er jeg veldig 
glad i naturen og trives godt på en rolig joggetur i skogen  om 
sommeren eller i skiløypa på vinteren.
> Favorittsted?
Australia! Hadde jeg ikke bodd i Norge eller Danmark ville 
jeg ha flyttet langt ute på landet i Australia og hatt «som-
merhus» i Byron Bay på Australias østkyst.
> Matpreferanser?
Dansk julemiddag men med norsk surkål. Ellers det meste 
av fiskeretter.
> Ønsker for tiden fremover?
Når det gjelder jobben ønsker og håper jeg at HFU og stu-
denthelsetjenesten fortsatt kan utvikles og bli prioritert, slik 
at vi til enhver tid kan gi det best mulige tilbudet til ungdom 
her i Ås.


