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Utdanning (evt. sertifiseringer, godkjenninger):
Klinisk sosionom og familieterapeut med 5 års klinisk videreutdanning i barn- og psykisk helse.
Master i familiebehandling (2013-2015)
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(2004-08)
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Veilederkompetanse: Godkjent veileder i 1996. Jeg har erfaring med både individuell- og
gruppeveiledning. Veiledningen har skjedd i kontekst av barnevern, rusomsorg og forebyggende psykisk
helse for barn og unge. Jeg har også hatt en veilederfunksjon i studentgrupper på Bachelor i sosialt
arbeid i flere år. De tre siste årene har jeg også veiledet masterstudenter i familieterapi.

Faglige perspektiver: Jeg har mitt faglige ståsted i den systemiske retningen. I min praksis har jeg vært
opptatt av hvordan hente fram barnets stemme i familiesamtaler med barn og foreldre. Dette har bidratt
til et fokus på hverdagsforankrede praksiser og hvordan makt og avmakt framtrer i ulike kontekster. Jeg
er opptatt av å se terapeutiske prosesser som noe mer enn interaksjonen mellom terapeut-klient/familie

som skjer innenfor et samtalerom. Det er viktig å se familiemedlemmene og seg selv som terapeut i en
utvidet kontekst i gjensidig samspill med andre viktige systemer.
Veiledningsstruktur (individuell- gruppeveiledning): Jeg pleier å intervjue den som har en
problemstilling og tegne opp hvem som er involvert i saken av både klient/familie og deres signifikante
systemer inkludert terapeuten (veilanden) og evt andre hjelpere fra andre tjenester.
I gruppeveiledning bruker jeg reflekterende team som en sentral tilnærming.
Bruk av video og rollespill er også aktuelle tilnærminger.
Jeg har god erfaring med å veksle mellom fokus på det gjensidige forholdet mellom terapeuten og
klienten/familien, konteksten/organisasjonen samtalen foregår i og hvilken teori/tilnærming som er
aktuell.

Geografiske områder for veiledning: Oslo og omegn.

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

