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OM BOKA:
«Forstår du hva jeg sier nå?» er et samarbeidsprosjekt mellom
barnevernspedagog(/erfaringskonsulent Lina Gabler og billedkunstner Reidun Falk. Boka
inneholder fortellinger og dikt fra hjelpeapparatet opplevd av forfatteren og illustrasjoner av
Reidun Falk som støtter opp om tekstene. I boka får man innblikk i møter med fastlege, NAV,
barnevern, psykologer og psykiatriske institusjoner.
Boka er planlagt å utgis av Oplandske Bokforlag i første kvartal av 2022. Vi gleder oss veldig
til dette da vi er overbevist om at dette er en viktig bok. Vi er ikke alene om å dele denne
oppfatningen og boka er planlagt å bli brukt som pensum av Psykologspesialist Karin Holt
ved Groruddalen DPS, som underviser på psykologiske institutt i Oslo og Oslo met. I 2022
skal også forfatter Lina Gabler og psykologspesialist Karin Holt holde et to dagers kurs hos
RVTS Øst om traumebehandling med utgangspunkt i boka.
Om forfatteren:
Lina Gabler er utdannet barnevernspedagog med en mastergrad i sosialt arbeid. I tillegg til
fagkompetanse har hun en betraktelig erfaringskompetanse som bruker av hjelpeapparatet,
spesielt innen psykisk helse. Hun jobber i dag som erfaringskonsulent ved
ungdomsavdelingen hos NAV Alna, Oslo.
Forfatterens betraktninger:
I mitt arbeid hos NAV ser jeg et stort behov for at temaet som boka tar for seg settes i fokus.
Det er for meg svært overraskende hvor lite dette faktisk fokuseres på i hjelperes
kompetanseutvikling. Bevissthet omkring kommunikasjon og relasjonsbygging i møter
mellom hjelpere og brukere er et temas som trengs og løftes opp mye mer. Det er behov for
at erfaringskunnskap kommer inn og supplerer faglig kunnskap. «Forstår du hva jeg sier nå»
er eksempel på materiale som kan brukes til dette formålet. Boka gjør seg godt som
utgangspunkt for casejobbing og er egnet som pensum på alle høyere helse og sosialfaglige
utdanninger, kurs og videreutdanninger

Vi trenger 200 forhåndsbestilte bøker før utgivelse settes i gang og derfor sender vi denne
presentasjonen av boka til personer og institusjoner vi tenker kunne ha interesse av den og
ikke minst ha nytte av den. Det være seg både hjelpere og brukere av hjelpeapparatet. Vi
tenker at «Forstår du hva jeg sier nå?» er en viktig og etterlengtet bok, og vi ber derfor om
deres hjelp til å få gitt den ut.
Boka kan forhåndsbestilles på vedlagt link på siste side.

Utdrag forord:
Fortellingene i denne boka er selvopplevd, men for meg ligger ikke hovedfokuset på å få
fortelle min personlige historie. For meg er fortellingene illustrasjoner. De er ikke unike, og
det er en del av poenget mitt. Jeg bruker fortellingene som verktøy til å belyse et tema som
er viktig for meg; nemlig møter med hjelpeapparatet. Fortellingene mine handler mest om
psykisk helse, men jeg tenker at de følelsene som oppstår i møte med hvilken som helst del
av hjelpeapparatet, på en måte kan sies å være universelle. Avmakt er en følelse jeg tenker
kan være ganske beskrivende. Skam er en annen. Mindreverd en tredje. Frustrasjon er en
fjerde osv. Vi har nok alle kjent på disse følelsene på et tidspunkt, og vi vet at de ikke er gode.
Jeg tenker at i egenskap av å være «en som trenger hjelp» på ulike måter, kan disse følelsene
være ekstra lett tilgjengelige.
Noen av fortellingene vil kunne vekke disse vonde følelsene, mens andre fortellinger
inneholder positive møter som jeg håper vekker gode følelser og illustrerer viktigheten av
medmenneskelighet i hjelpeapparatet. Det at noen ser deg, tåler deg og tror på deg.
Jeg ønsker at fortellingene og illustrasjonene i denne boka ikke bare setter i gang følelser hos
den som leser, men også bidrar til refleksjon, diskusjon og økt fokus på hva som kan gjøres
annerledes.

LOST

«Hvor skal du?»,
spør du
Og ser på meg som
om jeg burde vite
svaret
Helt ærlig så hadde
jeg håpet at du
visste det
Og at du kanskje
kunne følge meg dit

Utdrag fra fortellingen «Psykologspesialisten»:
Den siste tiden jeg var innlagt på Oslo Hospital, var min største bekymring og frykt at jeg
skulle stå alene etter utskrivning. At jeg ikke skulle få hjelp videre. Under oppholdet mitt
hadde jeg for første gang åpnet opp og kommet i kontakt med ting i meg selv som jeg ikke
hadde vært i kontakt med tidligere. Jeg hadde også blitt utredet og fått diagnosene kompleks
PTSD med dissosiasjon og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse type borderline. Å få
disse diagnosene opplevdes som et sjokk. Litt lettelse følte jeg vel også, men mest av alt
føltes det jævlig skummelt. Psykologen min og jeg brukte flere av timene på å snakke om
frykten min for ikke å få videre hjelp og jeg opplevde at jeg ble tatt på alvor, og at hun også
delte min oppfatning av at det var helt avgjørende at jeg hadde et tilbud å gå til etter
utskrivelse.
Psykologen kontaktet DPS og kom i kontakt med en mannlig psykolog der, som skulle ta meg
imot og gi meg et tilbud. Et langvarig tilbud. Dette var også noe jeg fryktet, at tilbudet jeg
fikk skulle kun være kortvarig og at jeg deretter ville stå alene igjen. Jeg hadde allerede en
del dårlige erfaringer og jeg visste at DPS i hovedsak ikke tilbyr langtidsbehandling fordi de er
en poliklinikk. Det hadde jeg lært meg på den harde måten noen år tidligere. Jeg delte dette
med psykologen min og hun forsikret meg om at jeg ville bli ivaretatt av DPS over lengre tid
og at uansett så ville jeg ikke bli sluppet av dem før de hadde hjulpet meg å få et nytt tilbud.
For å berolige meg, spilte hun av en beskjed på telefonsvareren sin fra den nevnte
psykologen på DPS, hvor han bekreftet at jeg hadde et tilbud hos han. Jeg ble endelig
beroliget.
Så kom dagen jeg skulle skrives ut, og ikke lenge etter hadde jeg min første avtale med min
nye psykolog.
Jeg sitter på venteværelset og er på vakt, som jeg alltid er når jeg skal møte en ny behandler
for første gang. Øyeblikket er kritisk. Endelig kommer han for å hente meg. Ti minutter for
sent, noe som ikke er uvanlig, og som jeg har forståelse for at kan skje, men jeg er stressa.
Han sier ikke noe om forsinkelsen. Han sier navnet mitt feil og hilser på meg med et slapt
håndtrykk uten øyenkontakt. Han presenterer seg ved å si navnet sitt og deretter
yrkestittelen sin; psykologspesialist, med ekstra trykk på spesialist. Jeg er nå megastressa.
Vi går opp på kontoret hans og setter oss. Herfra er ting litt uklart og uvirkelig for meg. Men
jeg husker at han startet med å si at han trodde at min tidligere psykolog på Oslo Hospital
nok hadde misforstått litt, og at det var viktig at jeg forsto at han var psykologspesialist og
ikke kunne tilby meg noe langtidstilbud. Jeg vet ikke hva slags reaksjon jeg viste utad på
dette tidspunktet, men han fulgte opp med å si; «Er du sur på henne nå, psykologen på Oslo
Hospital? Fordi hun har misforstått.» Han fortsatte å snakke og si noe om at han i verste fall
kunne tilby meg et visst antall timer, jeg husker ikke hvor mange. På dette tidspunktet var jeg
på full fart inn i dissosiasjon.
For de som ikke kjenner til begrepet dissosiasjon så er dette en tilstand som kan oppstå hos
mennesker når de opplever ting som er for overveldende, for sterke og for dramatiske.
Hjernen kobler seg på en måte fra kroppen og det føles som man forsvinner bort. Tilstanden
kan arte seg på litt ulike måter. Samlebetegnelsen/diagnosenavnet er dissosiative lidelser.
Jeg har det. Han vet det. «For han gjør vel det? Han har jo fått tilsendt epikrisen min. Det står
der. Han har vel lest den?»
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Utdrag fra fortellingen «Thorbjørn Egner»:
Tanken var at jeg skulle gå og snakke med en traumespesialist. Min tidligere behandler på
DPS hadde forsøkt å få til dette, men ventelistene var lange. Fastlegen min sa at mens jeg
ventet kunne hun henvise meg til en annen psykolog. «Han er ikke traumespesialist, men han
har lang og bred erfaring», sa hun. En tid senere fikk jeg en melding på mobilen med dato og
tidspunkt for den første timen. I tillegg sto det: «Kom rett inn».
Jeg banker på døra og en stemme sier: «Kom inn.» Sansene er i helspenn, alle antenner er
ute. Det første som slår meg, er hvor gammel han er. Han sitter i en svart lenestol ved
vinduet, og støttet opp mot stolen står et par krykker. «Velkommen», sier han. «Grunnen til
at jeg ba deg gå rett inn, er at jeg har et ben som er litt trøblete.» Han peker på krykkene og
smiler litt unnskyldende. Stemmen hans er mild og behagelig. Den får meg til å tenke på
Thorbjørn Egner. Hele han får meg faktisk til å tenke på Thorbjørn Egner. Han ser ut som en
snill gammel mann, tenker jeg. Jeg vet ikke helt hva jeg forventer videre.
Han har en annen fremgangsmåte enn andre psykologer jeg har vært hos tidligere. Han sier:
«Du har sikkert fortalt historien din hundre ganger i årenes løp, så la oss ikke gjøre det igjen.
Fortell meg først hvordan livet ditt er nå. Hva er bra i hverdagen din og hva strever du med?»
Dette var nytt for meg. Akkurat som han sa, så har jeg fortalt historien min altfor mange
ganger. Så mange ganger at det til slutt ikke betyr noe. Det er bare en rutine. Psykologene vil
vite. Om barndom og traumer. Så da forteller jeg om det. Det går på automatikk. Men er det
egentlig noen vits? Altså, selvfølgelig er barndom og traumer en del av bildet som utgjør
problematikken jeg strever med, men kommer man egentlig noen vei med å snakke om det
igjen og igjen? Ofte har jeg følt at jeg forteller for deres skyld. Psykologene. Ikke for min egen
skyld.
Han er annerledes. Vi starter med nåtiden. Etter hvert kommer vi inn på barndom og
traumer, men da kommer det i en naturlig sammenheng. Han sier: «Unnskyld uttrykket, men
du har faen meg opplevd mye jævlig. Du har blitt sviktet så til de grader, av så mange. Dette
skal du vite; du har blitt den du er til tross for omsorgspersonene dine, ikke på grunn av dem.
Det du har fått til er kun takket være deg selv.» Det skjer noe i meg når han sier dette. Dette
har jeg trengt å høre. Lenge. Jeg bare visste det ikke. Og jeg trengte å høre det fra en som
han. Ingen psykolog har noen gang sagt noe som er i nærheten av dette til meg. Så enkelt og
så vanskelig.
Han deler historier og tanker fra eget liv og fra sine erfaringer som psykolog. Han har en stor
dose selvironi, han banner på de riktige stedene og når han smiler når smilet helt opp til
øynene. Dette er ting som betyr mye for meg, merker jeg. Han får meg til å slappe av. Han
responderer på det jeg sier med en naturlig ekthet. Han er menneskelig.

Slik bestiller du boka:
Leser du dette dokumentet elektronisk kan du klikke her eller du kan gå til vår nettbutikk:
https://oplandskebokforlag.no/nettbutikk/, i søkefeltet skriver du «Forstår». Betaling skjer
via kort, Visa eller Mastercard. Levering vil bli i mars 2022. På forhånd takk.

