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Adresse: Helgesens gate 76c, Oslo 

 

Arbeidssted: Stiftelsen Betanien 

 

Telefon: 97032311 

 

E-post: s-vetter@online.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 og systemisk praksis, Videreutdanning i Vold i nære relasjoner, pågående 

fordypning i samarbeidsorientert dialogisk praksis (ICCP Norden), Master i Homeopati, COS-P, ICDP, 

Foreldre på alle strenger, Bufferkurs, PREP, Godt samliv, Gottman’s 7 prinsipper og Level 1 couples 

therapy.  

 

Veilederkompetanse:  

Jeg har ingen formel utdannelse som veileder. Men jeg brenner for utvikling og utveksling, for deling av 

kompetanse og kunnskap og da har jeg vært så heldig og fått lov å veilede studenter gjennom flere 10 år, 

først som lærer og veileder innenfor komplementærmedisin og de siste årene innenfor familieterapifeltet. 

Jeg veileder praksisstudenter fra Bjørknes høyskole, OsloMet og VID på min nåværende arbeidsplass. 

Der får jeg ofte legge til rette for kollegaveiledning på våre ukentlige fagmøter. 

 

Faglige perspektiver:  

Språk i ord og kropp, i enkelt menneske og i samskapende systemer. Perspektiver som berører diskurser. 

Narrative og språksystemiske tilnærminger. Reflekterende prosesser. Terapeutrollen som medmenneske 

og profesjonell. Eget bidrag i samskapningen. Relasjonelle blikk i her og nå og preget av kontekst og 

kultur. Skape rom for åpne dialoger. Samarbeidsorienterte dialoger og praksiser. Kreativitet i samarbeid 

og samtale.  
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Etiske og filosofiske refleksjoner er betydningsfulle for meg som medmenneske, veileder og 

samtalepartner. 

 

Veiledningsstruktur (individuell- gruppeveiledning): 

Mellom 1 til 9 deltakere. (Har også erfaring med større grupper) 

 

 

Geografiske områder for veiledning:  

Norge, Tyskland. Eller annet etter avtale. 

 

 
 

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 

 
 

 


