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Navn: Trine Endsjø
Adresse: Tomasjordv. 197 b
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Telefon: 77755767
E-post: trine.endsjo@unn.no
Jeg har godkjenning som veileder på:
Videreutdanning og Masterutdanning 1. og 2. studieår

X

Videreutdanning og Masterutdanning 1. til 4. studieår

Utdanning (evt. sertifiseringer, godkjenninger):
Off.godkj. sykepleier 1987
Off.godkj. jordmor 1991
Samlivskurslederutdanning (PREP)
Videreutdanning i familieterapi og Systemisk praksis 2010
-Utdanning i Psykoedukativt Familiesamarbeid ved psykoser (TIPS sør-øst) 2013

Veilederkompetanse:
Siden 2014 har jeg hatt minst 1 veiledningsgruppe i året. Dette gjelder for videreutdanning i familieterapi
og systemisk praksis, og tilsvarende utdanning fra RBUP. Har også hatt individuell veiledning.

Faglige perspektiver:
Jeg har siden 2010 jobbet som familieterapeut på Ungdomspsykiatrisk Seksjon ved UNN. Jeg har en
behandlerfunksjon opp mot pårørende, ofte også med ungdommen tilstede. Jeg vurderer meg selv som en
eklektiker, men har et ståsted med utgangspunkt i ikke-vitende posisjon. Utforskende samtaler uten klart
problemfokus, men med mål om å skape ny forståelse av hvordan sirkulære opprettholdende krefter kan
påvirke samspill og mulig fastlåste situasjoner, der bl.a. sykdom og uhelse kan oppstå.

Veiledningsstruktur (individuell- gruppeveiledning):
Jeg ønsker å bli enige med de jeg veileder om hva de ønsker og foretrekker vedr. struktur. I blant kan et
filmopptak brukes, noen ganger fungerer det best å iscenesette en situasjon. Jeg vurderer meg selv som
aktiv i veiledningen i den forstand at jeg bidrar med perspektiver, inviterer til utforskning på lekent vis
(bruk av metaforer m.m.). Jeg er også tilhenger av å bruke en personlig stil der både den/de som blir
veiledet og jeg selv byr på tanker, følelser og erfaringer. For eksempel kan jeg spørre «- hvordan merker
de rundt deg at du har tatt videreutdanning i familieterapi…?»

Geografiske områder for veiledning:
Tromsø og omegn.

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