
28.09.2020

 
Videreutdanning og mastergrad i familieterapi og systemisk praksis 

VID vitenskapelige høgskole 

 
Jeg har godkjenning som veileder på: 
Videreutdanning og Masterutdanning 1. og 2. studieår   

Videreutdanning og Masterutdanning 1. til 4. studieår  

Informasjon om godkjente veiledere  

Navn: Marit Irene Vie 

Adresse: Vestveien 24, 3292 Stavern 

Arbeidssted: Familieterapeut hos Vie Dialog og Seniorrådgiver / Familieterapeut hos       
Eikholt nasjonale ressurssenter 
Telefon: 40249202 

E-post: marit@vie-dialog.no

Utdanning (evt. sertifiseringer, godkjenninger):  
- 1997-2000 Barnevernpedagog 
- 2008-2009 Veileder og Coach 
- 2017-2019 Familieterapeut, VID 
- 2020 Godkjent faglig veileder via FO 
- 2020 Godkjent klinisk barnevernpedagog  
- 2019-2021 Master i Familieterapi og Systemisk praksis, VID 
- 2022 Sertifisert PREP instruktør
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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 

Veilederkompetanse:  
- Privatpraktiserende par-og familieterapeut, har samtaler i gruppe og individuelt i 

enkeltpersonsforetaket https://www.vie-dialog.no.  
- Har samtaler på arbeidsplassen /gruppesamtaler (konflikthåndtering/(relasjonsarbeid) 
- Veileder personer og familie/nettverk som lever med sykdom/progredierende lidelser  
- Veileder familier/foreldre med barn med funksjonsnedsettelse 
- Studentveileder i FO  
- Kollegaveiledning og studentveiledning på arbeidsplass 
- PREP serftifisert, veileder par

Faglige perspektiver:  
- Har en sosialkonstruksjonistisk forankring med særlig vekt på narrativ tilnærming - opptatt av 
livshistorier 
- Opptatt av diskurser og hvordan de påvirker oss 
- Ikke vitende posisjon, 
Jeg er opptatt av å støtte studentene i deres forståelse av teoretiske perspektiver, tett knyttet til 
praksis.

Veiledningsstruktur (individuell- gruppeveiledning): 
- Gruppe veiledning, 4-6 studenter 
- Individuell veiledning (i gruppe eller alene)  
- Videoveiledning/gjennomgang av videoklipp der studenten viser seg selv i praksis/samtale/terapi  
- «Hedrende sermonier», veiledningsgrupper inn i terapirommet. 

Mulighet for videoveiledning/ over Teams

Veiledningen kan organiseres på ettermiddager og helger, med varighet på minst 2 veiledningstimer 
av gangen 
Jeg arrangerer helgesamlinger med inntil 15 veiledningstimer pr helg. Jeg skreddersyr gjerne et 
opplegg for dere. 

Struktur, varighet mm avtales med studenten/e etter behov og ønske.

Geografiske områder for veiledning:  
Vestfold, Telemark og Viken. 

Jeg holder til i Larvik, og har et egnet lokale for gruppe og individuell veiledning. 
Har ellers ingen begrensning i geografisk område.  

Ta kontakt med meg så finner vi ut sammen hva som er best for deg/dere. 
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