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Informasjon om godkjente veiledere  

 
 

 
Navn: Susann Rødseth 

 

Adresse: Allmenningen 7, 8614 Mo i Rana 

 

Arbeidssted: Familietjenesten, Avdeling for Barn og Familier, Rana Kommune 

 

Telefon: 48214774 (jobb: 75146600/ jobb mobil 95253578) 

 

E-post: susann.rodseth@rana.kommune.no 

 
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 

 

Veilederkompetanse:  

Veiledning i systemiske og dialogiske praksiser. 

Veiledning «Godt samliv»  

Veiledning «Tidlig innsats for barn i risiko»  

Veiledning med fokus på tverrfaglig samhandling, åpne dialoger og nettverksarbeid og hvordan 

skape gode familiesamtaler. 

Veiledning basert på å styrke den filosofiske beredskap hos terapeuter. Ved å tilby perspektiver 

som kan gi nye begreper og noe å reflektere rundt, i møte med nye situasjoner og i møte med 

mennesker. 

 

Jeg er spesielt opptatt av hvordan Åpen dialog og reflekterende prosesser kan få frem ressurser 

som kan tas i bruk i familieorientert arbeid.  

Jeg er opptatt av familien som ressurs eller/og som hjelpesystem og hvordan vi som profesjonelle 

kan oppdage/få øye på og vekke til live og ta i bruk familiens ressurser i alt hjelpearbeid. 

Jeg er opptatt av å styrke brukerinnflytelse og fremme samhandling i saker hvor barn og deres 

familier trenger god kommunikasjon og koordinering på tvers av fagfelter og systemer. 

x 

x 



 

Jeg har nå mange års erfaring med familiearbeid, familieterapi og foreldreveiledning.  

Jeg jobber med familier som har barn og/eller ungdommer med ulike vansker.  

Jeg møter foreldre som strever rundt barna, i foreldrerollen.  

Jeg snakker med foreldre i konflikt og familier som står i ulike overganger, kriser, vanskeligheter 

eller utfordringer. 

Jeg samtaler mye med foreldre blant annet om foreldrerollen og om de tingene som kan gjøre det 

vanskelig å være den omsorgspersonen man vil være. 

  

Jeg tror at det er gjennom samarbeid med familien og deres relasjonelle nettverk vi finner 

muligheter og løsninger til det beste for barn. Jeg ønsker å bidra til at både barn og voksne får 

forventninger om at det er mulig å skape en bedre hverdag og gi motivasjon, håp, styrke til å tro 

på at de kan mestre sitt liv på en god måte. 

I tillegg til familiesamtaler, terapeutiske samtaler og det generelle råd og veiledningsarbeid holder 

jeg foreldre og samlivskurs for grupper, deltar i ulike samarbeidsmøter, tverrfaglige møter og 

holder foredrag av ulik art. Jeg er også en av de som organiserer, deltar og leder noe vi kaller 

Familiens møte i et samarbeid med BUP og PPT i Rana kommune. 

 

 

Faglige perspektiver:  

Innenfor familieterapifeltet er det et mangfold av terapeutiske tilnærminger. Jeg kan mye om noe 

og litt av alt.  

Familieterapeutiske teorier og metoder jeg bruker mest i min praksis tar utgangspunkt i 

systemteori og sosialkonstruksjonisme og jeg er mest inspirert av den samarbeidsorienterte og 

språksystemiske tilnærming. Jeg er derfor opptatt av hvordan språket formidler våre fortellinger, 

våre tanker og vår historie om oss selv og hvordan man i terapirommet kan skape nye fortellinger 

sammen med familier som strever.  

Livet er dialogisk og vi skaper alle hver vår virkelighetsforståelse. Jeg er opptatt av hvordan vi 

mennesker bygger vår kunnskap, vårt verdensbilde og vår tenkemåte. Problemer og situasjoner 

kan forstås på så mange forskjellige måter. Gjennom dialoger med oss selv og andre skaper og 

utvikler vi de virkeligheter som gir mening. Vi er alle en del av et hele og vi utvikler og forandrer 

oss i møte med andre. Å betrakte et problem ut fra et systemperspektiv, innebærer å forsøke søke 

forståelse av individet og menneskenes sosiale fellesskap ut fra helheten, sammenhenger og 

samspill. 

 

Veiledningsstruktur (individuell- gruppeveiledning): 

Kan tilby både individuell veiledning og veiledning i gruppe. Tilpasser veiledning etter behov.  

 

 

Geografiske områder for veiledning:  

 

Helgeland /Nordland/Trøndelag/Oslo 

 
 

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

personopplysninger på Vid.no. 

 

  



Har du ikke skrevet under på samtykkeerklæringen ber vi om at du gjør dette og sender skjemaet i 

retur sammen med «Informasjon om godkjente veiledere».  

 
 

Søknadsskjema sendes til ronnaug.refsaas@vid.no 

 
 

 

 
Dato 11.09.18     

 

Vennlig hilsen 

Anne Grasaasen 
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