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Veilederkompetanse:
Jeg har lang erfaring med å gi veiledning som er basert på familieterapi og systemisk praksis – de
siste årene har det vært studenter ved VID Vitenskaplige Høgskole. Jeg har holdt jevn kontakt
med VID (Vitenskapelige Høgskole, Diakonhjemmet Oslo) bl.a. gjennom de årlige dagseminarene
for eksterne veiledere.

Faglige perspektiver:
Jeg har til sammen 34 års erfaring med parterapi og familievern fra offentlig familievernkontor
(Hamar). Jeg har siden 2015 drevet MELLOMROMMET HAMAR. Jeg er også en etablert
skjønnlitterær forfatter, aller mest lyriker. Jeg ser mulighetene i møte med De(n) Andre i det
språksystemiske De(n) har / som De(n) er i. Å være med folk inn i en relasjonell kunnskap, d.v.s. å
finne posisjonen sin i relasjonen (Tom Andersen). Kortfattet kan jeg si at jeg er en eklektiker, men

med røtter i tradisjonen til H. Goolishian, H. Anderson og T. Andersen. Jeg ser mulighetene som
ligger i språket - i samtalen.
Perspektiv som står sentralt:
Det er lov å si noe (anerkjennelse): å ta hverandre på alvor – det den andre sier, er gyldig. “Å
pakke ut” ordet som blir sagt, setningen som blir sagt, fortellingen som blir fortalt. Det er lov å
føle på sin måte. Følelser er personlige og individuelle. De er derfor sanne i egne øyne.
Det er lov å tenke høyt (refleksjon): å åpne opp for samtalen med seg sjøl for bedre å bli i stand til
å forstå seg sjøl og seg sjøl i forholdet til partner.
Å ile langsomt fram (endring): å bringe seg sjøl i tale - å bringe hverandre i tale – bli seg sjøl i
møtet med partner – bli undrende – endring skjer innafra – endring skjer sakte.

Veiledningsstruktur (individuell- gruppeveiledning):
Både individuell- og gruppeveiledning

Geografiske områder for veiledning:
Innlandet (Hedmark og Oppland)

Ved underskrift på «Samtykkeerklæring for veiledere» har du gitt godkjenning om offentliggjøring av
personopplysninger på Vid.no.

