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Informasjon om godkjente veiledere  

 
 

 
Navn: Berit Elise Mæland  

 

Adresse:  Spannalia 30 D 5542 Karmsund  

 

Arbeidssted: Konfliktrådet Sør – Vest / Parterapi Haugesund (ENK) 

 

Telefon: 48134288 

 

E-post: berit_em@hotmail.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 2018 - 2022 

 

Bachelor: 

- Arbeids – organisasjonspsykologi (UIB) 

 

Videreutdanning: 

- Vold i nære relasjoner (HIOA) 

- Å mæte traumeutsatte (HIOA) 

- Kommunikasjon og relasjonsbygging (HIOA) 

 

 

 

Veilederkompetanse:  

 

Driver egen praksis, Parterapi Haugesund.  

Erfaring med veiledning/ terapi av familier, par og individer.  

For mer informasjon om meg se gjerne parterapihaugesund.no  

 

X 

X 
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Tidligere arbeidet med veiledning i kommunalt barnevern.  

 

 

Faglige perspektiver:  

 

Liker å variere med reflekterende team og ulike øvelser for å utforske hvordan ulike tilnærminger kan 

oppleves. Liker godt en språksystemisk og narrativ tilnærming, men er også inspirert av ideer fra fokus 

på diskurser og Løft.  

 

Som veileder er jeg opptatt av at studentene skal få utvikle seg som terapeuter gjennom å øve på ulike 

tilnærminger og verktøy. Jeg som veileder vil legge opp veiledningene ut fra der studentene er kommet 

faglig på studiet.  

 

Målet mitt som veileder er å utfordre dere som studenter og samtidig skape mestringstro på dere selv i 

terapeutrollen.  

 

 

Veiledningsstruktur (individuell- gruppeveiledning): 

 

Kan ha både individuell og gruppeveiledning. Ettermiddag/kveld og helg.  

 

Tilbyr: 

- prosessveiledning 

- direkteveiledning (individuelt eller i gruppe) 

 

 

Geografiske områder for veiledning:  

 

Haugalandet – Rogaland  

Mulighet for helgesamlinger ande steder i landet.  

 

 
 

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 

 
 

 


