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I ti år var Arnhild Lauveng innlagt som schizofren på psykiatriske avdelinger. Hun var psykotisk og
selvdestruktiv, og knuste glass for skjære seg til blods med skårene. I dag arbeider hun som psykolog,
utdannet ved Universitetet i Oslo. Arnhild Lauveng overvant schizofrenien, og er i dag i stand til å uttale seg
både som fagperson og tidligere pasient. Hun tar oss med inn i en verden av stemmer og hallusinasjoner, av
rotter som løper etter henne i flokk, og ulver som glefser etter henne, med gule øyne og siklende gap. Hun
viser oss hvordan vrangforestillinger og symptomer har sin egen logikk og mening. Hennes kamp for å bli
frisk, hjulpet av helsevesenet og av en mor og søster som nektet å gi opp håpet, er sterk lesning om en seier de
færreste tror er mulig. Arnhild Lauveng (f. 1972) er utdannet cand. psychol. ved Universitetet i Oslo, og
praktiserende klinisk psykolog. Hun er en aktiv foredragsholder, og mottok i 2004 «Prisen til fremme av
ytringsfriheten i psykisk helsevern».
God morgen, fine lesere! Gjett hvem som skal til LONDON i dag da? Nå er det hele 3 år siden sist jeg var der,
så det var virkelig etterlengtet med en tur tilbake.
DERFOR VIRKER IKKE SLANKEKUREN Føler du at du har gjort alt riktig, men allikevel går lite eller
ingenting ned i vekt? Her er 7 mulige årsaker til at.
Tenk at jeg nå har blogget i over ti år, og store deler av denne fine tiden har jeg vært her på blogg.no? Det har
vært en reise uten like, og jeg er så enormt. LinniMeister. Hei kjære leser! Jeg heter Linni Meister og er mor til
verdens beste gutt - Dennis Michael. Jeg jobber som Tv-profil, modell, blogger og er nå ute med. God
morgen. Jeg var på intervju med avisen i går, lokalavisen ja, egentlig merkelig at ikke riksavisene har hørt fra
seg. Og neida, det var ikke kun meg, Hei og god morgen! I dag våknet jeg ikke på den beste måten, for Melis
har nemlig blitt syk. Eller ikke nødvendigvis syk, men hun har veldig vondt en plass så. Hei plagg!
Velkommen til min garderobe! I dag hadde jeg lyst på nesten alt jeg viste frem på God morgen Norge!

Grunnen til det er at jeg viste frem noen av vårens. 31. desember: Det er veldig kaldt på kontoret mitt. (Ok, så
har jeg vært lat, da.). Det er så mye styr med jula, bestandig. Min vane tro, utsetter jeg det. jeg er veldig glad i
at pappan kjører ungene i barnehagen de dagene jeg ikke har jobb, slik at jeg bare kan stå opp, ordne frokost,
sette meg ned å ha en rolig. Som alltid har Utdanningsdirektoratet utarbeidet et teksthefte i engelsk til eksamen
i grunnskolen 2014. Her finner du en rekke linker og annen informasjon.

