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Faglige perspektiver:  

Jeg kjenner meg hjemme i det sosialkonstruksjonistiske og språksystemiske landskap, hvor man skaper 

mening gjennom dialog, felles undring og utforskning. Gjennom reflekterende prosesser og narrativ 

tilnærming kan vi utvide våre forståelsesrammer og sammen skape ny virkelighet. Jeg har videre stor tro 

på emosjonsfokusert tilnærming som metode, og hvordan det å jobbe med menneskers følelser kan åpne 

opp for gode endrings - og tilhelingsprosesser. 

 

Jeg har lang og variert erfaring fra arbeid med mennesker som står overfor krevende livssituasjoner, 

alvorlig sykdom og død. Det å våge å være med inn i andres smerte, sårbarhet og eksistensiell undring 

står sentralt i mitt arbeid som familieterapeut. Jeg er opptatt av hvordan våre verdier, holdninger og egen 

livshistorie påvirker samspillet og hvem vi blir i møte med andre og deres livsfortellinger. 

 

 

 

Veiledningsstruktur (individuell- gruppeveiledning): 

Jeg bistår gjerne med veiledning både individuelt og i gruppe.  

Jeg har god erfaring med å følge veiledningsgrupper fra start til slutt i studieløpet, hvor vi blir godt kjent 

og virkelig kan jobbe med den personlige og faglige undringen og utviklingen sammen.  

Tilpasser veiledning til gruppens behov og i tråd med retningslinjer.  
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