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Jeg har godkjenning som veileder på:
Videreutdanning og Masterutdanning 1. og 2. studieår
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Videreutdanning og Masterutdanning 1. til 4. studieår
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Utdanning (evt. sertifiseringer, godkjenninger):
Sosionom 1988
Gestaltterapeut (4-årig) 2000
Klinisk sosionom, barne- og ungdomspsykiatri/familieterapi fra Nic Wall 2003
COS-P veileder, sertifisert 2013
Marte-meo terapeut, sertifisert 2015
Theraplay-kurs Level 1 og 2, hhv 2014 og 2018
MIM kurs 4 + 2 dager, 2016 R-BUP
Kurset i scoring av Adult Attachment Interview og Working Model of the Child Interview, 2013

Veilederkompetanse:
Erfaring som student- og kollegaveileder individuelt og i grupper, siden 1992. Har også erfaring med
veiledning i organisasjoner, leder- og teamveiledning.

Faglige perspektiver:
Mitt grunnleggende perspektiv har jeg med fra Gestaltteorien, og da særlig den fenomenologiske
tenkningen. Det kliniske perspektivet fra psykoterapi-utdanningen ved Gestaltinstituttet, er integrert i

mine holdninger som gjenkjennes først og fremst i den narrative praksisen. Særlig er jeg begeistret for
ideene om intensjonelle handlinger og foretrukken identitet.
Som veileder overfører jeg mye av min terapierfaring i den forstand at er opptatt av å skape trygghet i
samarbeidet gjennom å invitere til metasamtaler om samtalen og relasjonen. Mine viktigste
terapieksterne kunnskapskilder utenfor familieteorien, er for tiden tilknytningsteori og
utviklingspsykologi. De senere årene har min aktuell praksis også gitt meg betydelig kunnskap og
erfaring innenfor Traumefeltet.

Veiledningsstruktur (individuell- gruppeveiledning):
Gir individuell- og gruppeveiledning. Tilrettelegger for at veiledningen skal bevege seg mellom det
personlige og profesjonelle, og bidra til utviklingsmuligheter både gjennom kognitive, emosjonelle og
bruk av fysiske øvelser.

Geografiske områder for veiledning:
Vestfold og Oslo

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».
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