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Informasjon om godkjente veiledere

Navn: Øyvind Chr. Iversen
Adresse: Christen Smithsgt 2 a
Arbeidssted: Veivalgklinikken
Telefon: 48 00 28 29
E-post: oyvind@veivalgklinikken.no
Jeg har godkjenning som veileder på:
Videreutdanning og Masterutdanning 1. og 2. studieår

x

Videreutdanning og Masterutdanning 1. til 4. studieår

x

Utdanning (evt. sertifiseringer, godkjenninger):
Klinisk sosionom, to-årig videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis fra VID, ett årig
videreutdanning i ICCP -Samarbeidene dialogisk praksis fra VID og Houston Galveston institute and
The Taos Institute.
Godkjent veileder FO
Godkjent veileder VID
Etterutdanningskurs i Narrativ terapi Rbup (80t over ett år)

Veilederkompetanse: Flere prosessveiledningsgrupper av NAV kontorer over mange år,
veiledningsgrupper av studenter fra VID, i grupper og individuelt, i daglige samtaler med par, familier
og ungdommer ut fra egen praksis, fortløpende «mannegruppe» som møtes hver mnd i flere år

Faglige perspektiver: Jeg har lang erfaring med arbeid fra barnevern og har alltid vært opptatt av
samtaler med ungdom. Etter jeg begynte for meg selv har jeg hatt oppdrag for barnverntjenester på
Østlandet med familieterapi i hjemmet. Nå her jeg egen praksis der jeg har gruppeveiledning og til daglig
har samtaler med familier, par og individualsamtaler.
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Jeg er opptatt av det å være i samtaler er et samarbeid og i så stor grad som mulig være i dialogen. Jeg er
opptatt av hva som skjer med deg selv i samtaler med «den andre» og det å reflektere både innover og
utover. Er opptatt av reflekterende prosesser og reflekterende team. Jeg har egen podcast der det går an å
bli bedre kjent med meg. På den forsøker vi å være og vise litt om Dialogen, Podcasten heter «Famle
ikke Fange». Du kan også se mer på www.veivalgklinikken.no

Veiledningsstruktur (individuell- gruppeveiledning):
Ønsker å jobbe både individuelt og i gruppe

Geografiske områder for veiledning:
Jeg bor i Drammen men Oslo området /Østlandet er interessant. Kan også åpne for større avstander også
ved behov

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».

Skjema sendes til
fspost@vid.no

