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Veilederkompetanse:  

Jeg har jobbet i ulike stillinger innen stat, kommune og spesialisthelsetjeneste siden 2005, der veiledning 

har vært sentralt for stillingene. Jeg har drevet gruppeveiledning av personalgrupper, ulike former for 

studentveiledning, veiledet fagansvarlige og fungert som lederstøtte i veiledningsøyemed. Dette i tillegg 

til familieterapeutisk og systemisk praksis i samarbeid med familiene jeg følger i mitt arbeid. 

 

 

Faglige perspektiver:  

Jeg lar meg inspirere av flere faglige perspektiver og intervensjoner innen familieterapifeltet. Av flere 

inspirasjonskilder har de dialogiske samarbeidende (språksystemiske) retningene og narrativ praksis vært 

med på å prege min praksis. Jeg engasjerer meg i å gjøre de faglige begrepene forståelige inn en 
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praksiskontekst. For tiden er jeg opptatt av hvordan kollegaer (både studenter og arbeidskollegaer) kan 

være med å bidra til hverandres terapeutiske utvikling. 

 

 

Veiledningsstruktur (individuell- gruppeveiledning): 

Jeg kan tilby både individuell veiledning og gruppeveiledning. Jeg samarbeider om gruppeveiledning 

med veiledere med grunnutdanning som barnevernspedagog, ved ønske om et tverrfaglig perspektiv 

mht. studentenes videre godkjenningsordninger fra FO. 

Både fysisk oppmøte og veiledning per video kan være aktuelt. 

Jeg er opptatt av en veiledningsstruktur i samarbeid med studentene og derav jevnlige evalueringer med 

mål om å imøtekomme studentenes egne ønsker for veiledningene. 
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