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Jeg har godkjenning som veileder på:
Videreutdanning og Masterutdanning 1. og 2. studieår
Videreutdanning og Masterutdanning 1. til 4. studieår
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Utdanning (evt. sertifiseringer, godkjenninger):
Master i familieterapi og systemisk praksis, Familieterapeut, Offentlig godkjent sykepleier. Utdanninger ferdig
2019: Pedagogisk mappe, videreutdanning i Krisehåndtering og traumearbeid.

Veilederkompetanse:
Jeg har vært ansatt som familieterapeut, mekler og leder ved Hammerfest familievernkontor i 11 år. Jeg ble
utdannet familieterapeut ved Diakonhjemmet i perioden 2006-08 og mitt arbeide har siden vært basert på min
systemiske grunnlagsforståelse, familieterapi og systemisk praksis, da spesielt narrativ terapi. Jeg har arbeidet i
perioden 2005- 2016 som familieterapeut og leder. Det kliniske arbeidet har bestått av ulike former for terapi,
relasjonsarbeid, mekling etter barne- og ekteskapsloven. I denne perioden drev jeg veiledningsgrupper for
barnevernet i flere kommuner. Veiledning på blant annet på skoler og barnehager, grupper, klientveiledning og
kollegaveiledning har vært en naturlig del av mitt arbeide. Som tidligere leder av familievernkontoret har jeg hatt
ansvar for fag, personal, økonomi, administrasjon og drift. Dermed ansvar for all fagligopplæring og veiledning av
nyansatte. Stillingen var delt mellom ledelse og klinisk arbeid..
Jeg er godkjent mekler etter barne- og ekteskapsloven og har tolv års erfaring fra meklingsarbeid. Videre har jeg
deltatt i utadrettet virksomhet og ledet tverrfaglig samarbeid med ulike samarbeidspartnere som helsesøster,
krisesenter, barnevern, politi med flere. Også i opprettelse av samarbeidsgruppe i forhold til Vold i nærerelasjoner.
Jeg ble utdannet familieterapeut i 2008 og har siden veiledet utfra min utdannelse innen for familieterapi,
systemteori- og praksis.
Tidligere har jeg arbeidet flere år både som sykepleier og assistent i kommunehelsetjenesten, og 4 år som
sykepleier i spesialisthelsetjenesten ved Hammerfest sykehus. I disse arbeidsforholdene har jeg utført veiledning og
opplæring til nyansatte og kollegaer.
I dag er jeg ansatt som universitetslektor, her underviser og veileder jeg i ulike tema innfor psykologi og sykepleie

som blant annet: krise, traume, vold i nære relasjoner, sorg og kommunikasjon. Videre er jeg emneleder for
videreutdanning i Krisehåndtering og traumearbeid. Samt veileder og terapeut i mitt eget firma iDialogen og
arbeider utfra min utdanning innenfor systemteori og praksis.

Faglige perspektiver:
Jeg er spesielt opptatt av hvordan vårt personlige/ private liv påvirker oss profesjonelt. Jeg liker å bruke
reflekterende team. Samt språksystemisk og reflekterende prosesser i arbeidet. Jeg benytter ofte narrativ
terapi/praksis og arbeider hovedsakelig ut i fra en narrativ forståelse. Jeg er videre opptatt av det språksystemiske
og hvordan vi påvirkers av de diskurser vi omgir oss med. Jeg arbeider eklektisk slik at jeg benytter også elementer
fra andre teoretiske retninger. Det vil være avhengig av situasjon og problemstilling slik at jeg kan hente impulser
fra både løsningsfokuset, kognitive, strukturell, strategisk og emosjonsfokuserte tilnærminger.

Veiledningsstruktur (individuell- gruppeveiledning):

Jeg gir både individuell veiledning og gruppeveiledning. Foretrekker grupper på 5-8 stk.
Veiledningen gjennomføres etter avtale som er gjort med studenten/ gruppen, der man sammen
avtaler hyppighet og lengden på timene. Ofte annen hver eller hver tredje uke. Det er viktig for
meg å finne en struktur som fungerer og dekker ønsker og behovene til studenten/ gruppen.
Videomateriale kan benyttes om studenten/gruppen har tilgang på slikt utstyr.
I noen anledninger er gruppen geografisk langt unna, og strukturen kan da endres til å jobbe
lengre sammen 1 gang pr måned. Det kan benyttes video.
Geografiske områder for veiledning:

Jeg bor i Hammerfest dermed er det praktisk med studenter/ grupper fra dette området, altså
hovedsakelig fra Finnmark og Troms. Men jeg reiser gjerne lengre dersom vi finner gode og
praktiske løsninger som sikrer god veiledning. Jeg har også god erfaring med å benytte Skype
og kan med Skype være tilgjengelig over hele landet.
Ved underskrift på «Samtykkeerklæring for veiledere» har du gitt godkjenning om offentliggjøring av
personopplysninger på Vid.no.

