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Informasjon om godkjente veiledere  

 
 

 
Navn: Ulla Rosengren 

 

Adresse: Østbyveien 26, 1920 Sørumsand 

 

Arbeidssted: Akershus universitetssykehus. Jobber på DPS som rådgiver for utvikling av Åpen 

dialog, relasjons og nettverksarbeid. 

 

Telefon: 41431976 

 

E-post: ulro55@gmail.com 

 
Jeg har godkjenning som veileder på: 

Videreutdanning og Masterutdanning 1. og 2. studieår   

 

Videreutdanning og Masterutdanning 1. til 4. studieår  

 

Utdanning (evt. sertifiseringer, godkjenninger):  

Master i familieterapi og systemisk praksis 2018 

Videreutdanning i ledelse av nettverksmøter 2005 

Videreutdanning i Teori og metode i veiledning ved VID 1995 

Videreutdanning i teaterkunnskap og drama 1993 - Folkeuniversitet 

Sosialpedagog fra Danmark 1980 – Sosialpedagogikk seminarium 1980 

Godkjent veileder fra FO 

 

 

Veilederkompetanse:  

Har mange års erfaring med å gi veiledning i både kommune og i spesialisthelsetjenesten individuelt og i 

gruppe. 

 

Har gjennom mange år vært fast gjestelærer på høyskoler og universiteter der jeg har undervist og mitt 

fokus har vært åpen dialog i relasjonell praksis.  
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Faglige perspektiver:  

Som en del av, eller og som et supplement til systemteorien har jeg i mange år vært opptatt av Dialogiske 

og samarbeidende praksiser.   

 

Ved siden av å legge til rette for ulike opplæringstilbud på Ahus og i opptaksområdet innen 

dialogiske praksiser, jobber jeg klinisk med åpen dialog i nettverksmøter ved ulike seksjoner i 

DPS og andre steder i opptaksområdet til Ahus. Jeg ser betydningen av å legge til rette for at 

den som har det vanskelig inviterer med det sosiale nettverk inn i samtalen fra første stund. Når 

flere deltar i samtalen treder mangfoldet frem, historien blir utvidet og muligheten for nye 

perspektiver og innsikt er tilstede for alle som deltar.  

 

Det som kanskje berører meg mest er når vi våger å ikke ha et mål eller en intensjon med 

samtalen, men forsøker og erstatte mål og intensjon med tilstedeværelse og oppmerksomt 

nærvær. Da skapes muligheten for at samtalen kommer til å handle om det brukeren er mest 

opptatt av å snakke om    

 

Sist vil jeg si, at jeg aldri slutter å undre meg over hvem er jeg i samtalen med den Andre.  
 

 

Veiledningsstruktur (individuell- gruppeveiledning): 

Jeg veileder både individuelt og i gruppe. Åpen for å imøtekomme de fleste ønsker. Eksempel kan 

nevnes bruk av øvelser, reflekterende team, rollespill, bruk av video mm. 

 

 

Geografiske områder for veiledning:  

Oslo, Akershus 

 

 
 

Ved underskrift på «Samtykkeerklæring for veiledere» har du gitt godkjenning om offentliggjøring av 

personopplysninger på Vid.no. 

 

 


