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Navn: Siw Tønnessen                                         Tlf: 99296100 

 

E-post: siwtonnessen@gmail.com 

 

Søkers arbeidssted:  

Fagkonsulent, Ungbo, Velferdsetaten (50%), og 

Doktorgradsstipendiat, USN, Senter for psykisk helse og rus (50%)                                      

   

Adresse arbeid: 

Maridalsveien 3 (Oslo) og Papirbredden 2 (Drammen) 

 
Jeg har godkjenning som veileder på: 

Videreutdanning og Masterutdanning 1. og 2. studieår  

 

Videreutdanning og Masterutdanning 1. til 4. studieår  

 

 
Utdanning (evt. sertifiseringer, godkjenninger):  

 

Diverse doktorgradskurs, på USN, NTNU, UiO og VID:  

• Systemic Perspectives on Qualitative Research 

• Autoethnograhy 

• Literature Management and Scientific communication 

• Qualitative methods 

• Nivivo kurs, elektronisk behandling av forskningsdata 

• PhD program in Person-centered Healthcare 

 

Videreutdanning: 2012-2014, Høgskolen i Østfold&VEL 

Dualproblematikk 1 og 2 

 

Mastergrad: 2007-2011, Diakonhjemmet høgskole 

Master i familieterapi og systemisk praksis 

Masteroppgaven min: «Ikke i kveld kjære jeg har hodepine. En diskursanalyse av mening med sex i 

parforholdet» 

 

X 

X 
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Videreutdanning, Høgskolen i Oslo, 2001-02: 

Vitenskapsteori og metode, og sosialt arbeids teori 

 

Profesjon studie: 1998-2001, Høgskolen i Oslo 

Barnevernspedagog 

 

Grunnfag på Universitetet i Oslo + Ex Phil; 1994-98: 

Kriminologi, sosiologi og historie.  

 

Kurs:  

2021: Photovoice Worldwide: “Talking with pictures: Photovoice” 

2018: FO kurs: «Veiledningsteori og metode» 40 timer 

2016: Mental Research Institute (MRI) i Paolo Alto: «Problem-soving Brief Therapy» (20 timers kurs). 

 

Sertifiseringer:  

2020; FO godkjent veileder 

2020: FO godkjent klinisk barnevernspedagog, med spesialisering i familieterapi og systemisk praksis 

 

Veilederkompetanse:  

Jeg har veiledet:  

Studenter på Ungbo, fra Oslo Met og jeg har veiledet studenter fra alle fire kull på «Erfaringsskolen». 

Nyansatte på Ungbo: Jeg har siden 2019 hatt ansvaret for å veilede alle nyansatte på Ungbo, både 

individuelt og i gruppe. 

Kollegaer på Ungbo: både i det daglige og mer systematisk over tid.  

Samt at vi i team To skritt fram hele veien har vært opptatt av å snakke fag sammen i gruppe – en slags 

gjensidig kollega veiledning. Vi har også hatt mye veiledning av ulike systemikere (Gunnar Nodland, 

Anne Hedvig Vedeler, Håkon Hårtveit). 

 

Faglige perspektiver:  

• Sosial konstruksjonisme og diskurser.  

• Særlig interesse for grunnlagsteori (Bateson og Watzlawick etc.) 

• Kjønnsperspektiver og feministisk perspektiv  

• Recovery perspektiv. Kompetanse på psykisk helse, rus og avhengighet. 

• Tiltrukket av strategisk familieterapi; MRI korttidsterapi.  

 

Veiledningsstruktur (individuell- gruppeveiledning): 

Veileder gjerne både grupper og individuelt  

 

 

Geografiske områder for veiledning:  

Jeg bor i Oslo og arbeider halvparten av tiden i Drammen så begge byer er topp, utover det er en times 

tid med tog fra Oslo okay.  

 

 
 

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».  
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Skjema sendes til  

fspost@vid.no 

 
 

 


