
1 
 

SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR 

 

Søker:  Eva Therese Næss, universitetslektor / psykologspesialist klinisk 

psykologi 

Sted:   Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet 

  



2 
 

Innhold 
 

Innledning ................................................................................................................................... 3 

Utviklingsarbeid ...................................................................................................................... 3 

Faglig utviklingsarbeid ............................................................................................................ 4 

Utvikling av traumepsykologisk kompetanse..................................................................... 4 

Utviklings av relasjonskompetanse .................................................................................... 4 

Utvikling av emnet: ”Profesjonsforberedende”. ................................................................ 5 

Utvikling av endringskompetanse ...................................................................................... 6 

Utvikling av klinisk undervisning for pasientpopulasjonen ................................................ 8 

Utvikling av elektroniske undervisningsmetoder ............................................................... 9 

Veiledning ............................................................................................................................... 9 

Oppsummering og videre utviklingsarbeid .............................................................................. 13 

Referanser: ............................................................................................................................... 14 

Vedlegg ..................................................................................................................................... 15 

 

  



3 
 

 

Innledning 
IPS skal tilby studenter i profesjonsstudiet et studieløp der får kjennskap til en rekke ulike 

terapeutiske virkemidler for å bistå mennesker i ulike problemstillinger og et livsløp. 

Studentene skal kombinere sin faglige utvikling med sin personlige utvikling, de skal lære seg 

teorier, ferdigheter og om sine egne forutsetninger for å bli en god psykolog. De skal kunne 

reflektere kritisk over forskning utfra kunnskap om forskningsmetodikk og kunne anvende 

relevant forskning i praksis. Når de avslutter sin utdanning her i Tromsø har de vært gjennom 

en prosess der de skal ha lært å integrere kompliserte teorier og metoder, de skal ha prøvd 

seg i praksisfeltet fra første semester til siste semester, og de skal ha kjent på kroppen 

hvordan det er å dele noe sårbart med noen andre, og hva som er kjennetegnet på det å bli 

møtt på en god måte. God kvalitet på undervisningen, som pedagogisk bruk av elektroniske 

læringsmidler, legge til rette for tverrprofesjonell samarbeidslæring og legge opp til 

problembasert læring, vil bidra til at vi når våre mål.  

En ekstern evaluering av studieprogrammet (2012) viste at instituttet hadde store 

utfordringer når det gjelder fordeling og vektlegging av emner i programmet, det var for lite 

fokus på profesjonsutviklingen, og sentrale temaer innen anvendt psykologi manglet. Juni 

2013 vedtok instituttstyret å sette ned en arbeidsgruppe som fikk mandat å revidere 

profesjonsstudiet. Jeg fikk oppdraget med å lede arbeidsgruppen, samt utvikle noen av 

temaene som manglet i undervisningen.  

I planleggingen av pedagogikken for min undervisning har jeg intensjon om å skape 

nysgjerrighet og refleksjon på temaer som studentene skal anvende i sin praksis. Jeg legger 

vekt på at de skal kunne integrere forskning, komplisert teori og personlige forutsetninger i 

arbeidet som psykologer. Som spesialist i klinisk psykologi får jeg brukt min profesjonelle 

erfaringskompetanse i alle temaene jeg er i berøring med.  

I det følgende beskriver jeg hvordan jeg tenker, planlegger og gjennomfører prosjekter, 

undervisning, klinisk veiledning og oppgaveveiledning ved institutt for psykologi. Vedleggene 

gir et innblikk i dette arbeidet.  

 

Utviklingsarbeid 
Å lede arbeidsgrupper generelt krever at en har fokus på to prosesser: å følge sørge for å 

svare på bestillingen, og sørge for at arbeidsprosessene innad i gruppen er så god at en 

oppnår gode resultater. Fra min erfaring som organisasjonspsykolog der jeg har veiledet og 

undervist i gode teamprosesser, visste jeg at revisjonsarbeidet ikke ville lykkes med mindre 

den var satt sammen av mennesker som hadde interesse for arbeidet, men også var gode på 

å være uenige. Jeg måtte med andre ord tenkte pedagogisk også i utviklingsarbeidet. Jeg 

arbeidet for et arbeidsklima der vi kunne tåle høy temperatur, samtidig som vi evnet på å ha 

en vennlig og tillitsfull innstilling til hverandre. I starten på arbeidet brukte jeg derfor en del 

tid på å sette sammen gruppen og arbeide prosessuelt med dem for at det skulle bli gode 

arbeidsforhold. Gruppen viste gode samhandlingsferdigheter der enkeltmedlemmer tok 

initiativ til å finne løsninger, håndtere mulig konfliktpregede prioriteringer mellom emner 
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som måtte reduseres, endres eller gå ut, og som engasjerte seg som meglere mellom sterke 

meningsbærere på instituttet.   

I dette arbeidet, som startet i 2013, og ble ferdigstilt i 2014, var det et sentralt poeng at alt 

som undervises i på et semester, skulle henge sammen med hverandre. Ingen fag skulle stå 

alene uten at studenten kunne oppdage sammenhengen med andre fag. Av erfaring vet jeg 

at den kritiske perioden etter at innstillingen er klar, er selve implementeringen. Derfor 

inkluderte vi i innstillingen flere suksesskriterier for å lykkes. Disse suksesskriteriene er tatt 

til følge av instituttledelse, instituttstyre og programstyre. Jeg er medlem av 

implementeringsgruppen som skal sørge for å at implementeringen skjer etter intensjonene. 

Faglig utviklingsarbeid 
Som universitetslektor har jeg i oppgave å utvikle undervisningsopplegg, gjennomføre dem 

og evaluere. Som psykologspesialist i tillegg kjenner jeg til en del utfordringer hva psykologer 

står i når de skal arbeide klinisk i samfunnet.  

Jeg vurderte det slik at vi trengte psykologer med traumepsykologisk kompetanse, 

psykologer med endringskompetanse og psykologer med god relasjonskompetanse. For 

disse temaene måtte jeg utvikle undervisningen i sin helhet selv, lage pedagogisk plattform 

og evaluere.  

Utvikling av traumepsykologisk kompetanse 

Etter 22. Juli viste det seg at opp mot 600 psykologer på landsbasis følte de trengte mer 

kompetanse på behandling av traumer. Ved IPS var det ikke undervisning på dette temaet da 

jeg startet.  

Året 22. Juli skjedde, arbeidet jeg i Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Hordaland 

Fylkeskommune, og tok initiativ til en 2-dagers kurs for pedagogisk personale i videregående 

skoler, i hvordan tilrettelegge for disse elevenes skolehverdag slik at de ikke skulle bli unødig 

skadelidende for det som skjedde. Jeg hadde ansvar for å legge opp kursets tema og 

planlegge pedagogikken. Kurset ble godt mottatt og ble anvendt ut i skolene (artikkel 

«Krisepedagogikk etter 22/7» lagt ved) 

Siden 2012 har jeg hatt ansvar for og gjennomført undervisning/opplæring for studenter i 

traumepsykologi, varighet 5 dager. Opplæringen er praktisk rettet på teori og ferdigheter, og 

gjør de i stand til å gjennomføre grunnleggende behandling av slike erfaringer. I dette kurset 

må studentene integrere det de har lært på de første semestrene (humanbiologi, 

hukommelse mv) og bruke dette i en klinisk kontekst. Mitt oppdrag som underviser har 

derfor vært å gjøre den implisitte kunnskapen eksplisitt ved lage øvelser og trene dem på 

ferdigheter hvor dette tydeliggjøres.  

 

Utviklings av relasjonskompetanse 

Jeg fikk ansvaret for å undervise studentene i klinisk praksis, og en del av dette var å 

forberede dem til det første av to kliniske praksisperioder. Kurset er utviklet til å gå over 5 

dager, fra kl 0915-1500 hver dag. Målet er at de skal: 

• Integrere en teoretisk og praktisk tilnærming i arbeidet som terapeut.  

• Etablere en forståelse av den psykoterapeutiske rollen.  
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• Få en bevissthet om sin påvirkning på andre der dette har betydning. 

• Trene på bruk av ulike ferdigheter i møte med en pasient. 

• Utvikle en nysgjerrig holdning til sine styrker og utfordringer i møtet med andre.  

• Etablere et fundament for å integrere kommende års forelesninger om ulike 

terapeutiske metoder 

En lærer best gjennom erfaring, så kurset var lagt opp til ca. 30% teoretisk gjennomgang og 

problematisering, og 70% øvelser i grupper, videopptak av rollespill av pasientsamtaler, og 

tilbakemelding på disse i grupper av en mentor. Med meg i gruppen har jeg 2 andre 

psykologer og for å redusere redsel for å eksponere seg i gruppen, prøve ut nye ferdigheter 

sammen med medstudenter la vi opp til at vi lærere skulle ha en lett holdning, skape en 

lekende stemning som likevel var profesjonell og by på oss selv. Første gjennomføring var 

våren 2013, kurset er evaluert og er svært populært. Tilbakemeldinger fra studenter som har 

begynt i jobb som psykologer har vært nyttig. Her forteller de at kurset har gitt dem den 

kompetansen de føler de trenger som fersk psykolog og som de ønsker å videreutvikle i 

karrieren sin.  

Et nytt emne i studieprogrammet er et 30 STP emne kalt Profesjonsforberedende. Dette er 

et emne som skal fordele seg over 6 semester, 5 STP hvert semester. Jeg ledet 

arbeidsgruppen som hadde mandat til å lage emnets hovedstrukturer. Målet vårt var å løse 

utfordringen i å skape en rød tråd mellom emnene og spesielt i forhold til emnenes 

betydning for psykolog yrket. Det var her vi hadde muligheten til å sy sammen emnene på et 

semester på en fornuftig måte.   

Nå står vi med et nytt studieprogram der vi ser tydelig gjennomgående i hele programmet 

fokus på å forberede seg til en profesjon. I «profesjonsforberedende» møter studentene i 

felles undervisninger, i grupper på 10 studenter, og i workshop. Undervisning har som formål 

å legge grunnlag for tematikk som blir håndtert i grupper og i workshop, samt belyse 

sammenhenger mellom de ulike emnene det undervises i. Gruppene på 10 studenter vil 

ledes av en mentor, med psykologklinisk/faglig bakgrunn. Gruppene skal følge hverandre 

gjennom alle 6 semester, og deres personlige og faglig utvikling gjøres her.  I workshopene 

skal studentene organisere seg i gruppe på 5 der tematikk fra semesteret arbeides med, og 

de reflekterer over den røde tråden i semesteret, og hva det vil si i forhold til å være en god 

terapeut. Jeg er ansvarlig for emnet og mitt pedagogiske fokus er i forhold til en profesjonell 

og etisk dannelse fra første til sjette semester. Jeg vet at for å lykkes med dette må en tenke 

prosess. I denne prosessen må studentene være passelige trygge, passelige nysgjerrige og 

passelig aktive for å kunne lære noe. Jeg skal ikke gjøre dette alene, og har mandat til å 

hente inn de ressurser jeg trenger for å lede undervisning og gruppene. Jeg har selv erfaring 

med ledelse av grupper i tidligere arbeidsforhold og vet en del om det å få til gode 

læringsprosesser. I tillegg har 2 av de jeg har invitert inn utdanning og erfaring med grupper i 

sine arbeidsfelt. 

Utvikling av emnet: ”Profesjonsforberedende”.  

Emnebeskrivelse Del 1 og 2 av profesjonsforberedende er ferdig pr mai 2017, og har vært 

arbeidet med siden 2014. Både emnet slik det foreligger nå, og den pedagogiske plattformet 
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det bygger på vil bidra til at vi lykkes med innstillingens konklusjoner og være i samsvar med 

instituttets mål for profesjonsutdannelsen, nevnt innledningsvis.  

Hensikten med kurset er å trekke inn temaene fra emnene det undervises i på samme 

semester. Det legges vekt på en refleksjon omkring hva temaene vil ha å si for dem som 

personer, og i yrkesutøvelsen. Studenten som er med vil være en som selv har vært gjennom 

emnet og vil bidra inn med sine betraktninger som student og sin egen utviklingshistorie.  

Som et ledd i å samle kunnskap om slike emner besøkte jeg NTNU der jeg deltok som 

observatør i deres program samt fikk tilgang til relevante pedagogiske dokumenter og 

emnebeskrivelser. Jeg var også i dialog med Klinisk medisinutdannelse ved UiT for å samle 

erfaring fra deres prosess med liknende emner.  

Min oppgave har vært å planlegge undervisningen (se undervisningshåndbok), planlegge 

innholdet i de ulike delene, planlegge pedagogisk progresjon i samarbeid med andre 

emneledere på samme semester og vurdere ressursbehov. Undervisningshåndboken skal 

være detaljert slik at det er tydelig for alle emneansvarlige semesteret hva som er 

læringsmål og fokus, og for undervisere på emnet skal være orientert om hva de skal gjøre 

og hva andre emneansvarlige skal gjøre. Som et ledd i å skape en rød tråd mellom de ulike 

emnene har jeg møtt alle emneansvarlige og stilt det retoriske spørsmålet: «på hvilken måte 

er ditt emne relevant for det å være psykolog?» og så har vi drøftet hvordan vi kan gjøre 

denne relevansen eksplisitt i det profesjonsforberedende emnet, ved bruk av verktøy innen 

problembasert læring. I tillegg til undervisningshåndbok skal jeg utarbeide en emnehåndbok 

som studentene skal få utlevert ved semesterstart. Denne skal ha en del av samme innhold 

som undervisningshåndboken, men være mer spisset i forhold til hva de skal gjøre i de ulike 

øktene, hva som kreves av planleggingsarbeid, samarbeid med andre og lesing.  

 

Utvikling av endringskompetanse 

Kompetanse i organisasjonspsykologi og arbeidspsykologi: Jeg har i karrieren min utviklet en 

del kurs og seminarer i arbeids- og organisasjonspsykologi, der fokus har vært å anvende 

psykologfaglig teori i praksis. De metodene jeg har brukt i arbeidslivet i forhold til å etablere 

gode endringsprosesser, å håndtere konflikter, redusere stress mv. brukes også i 

undervisningen. Som ferske fagpersoner møter studentene et arbeidsliv med sine rutiner og 

kulturer. Å kunne bidra til endring der det er faglig nødvendig er en viktig ferdighet i forhold 

til evidensbasert praksis. Studentene kommer ut i arbeidslivet med en kunnskap som er 

viktig å føre videre, samtidig som de skal møte sine nye kolleger og arbeidsplass med 

respekt.  

Min ambisjon med min undervisning er at studentene skal lære seg faget på en slik måte at 

de kan ta seg konsulentoppdrag i etterkant om de ønsker det. Her er også eksamensformen 

utviklet med blikk på hva de kan møte som konsulenter. Eksamensoppgaven er basert på 

kasus fra arbeidslivet med konkret bestilling til dem som konsulenter, og de får utdelt 

oppgaven ved start av emnet (emnet går over 4 uker), og har mulighet til å stille strukturelle 

spørsmål underveis. Emnet har vært kjørt siden 2012 og har vært evaluert hvert år. Det er 

over 90% oppmøte på forelesningene og evalueringene er svært gode. Emnet er også åpen 

for master studenter i psykologi, som også har gitt svært god evaluering.  
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Planleggingen jeg gjør for undervisning, aktiviteter m.m. tar utgangspunkt i dannelse. 

Nedenfor følger kort om dette, hentet fra «Min undervisningsfilosofi» i min pedagogiske 

digitale mappe: http://digitalmappe.uit.no/evt100 (passord «einstein») 

 

Dannelse som utgangspunkt for utviklingsarbeid: 

Lindseth reflekterer over begrepet dannelse i profesjonskontekster, og trekker frem at 

studentene ikke bare skal reprodusere kunnskap som i en eksamenssituasjon men også 

«tilegne seg et personlig, reflektert og kritisk forhold til disse kunnskapene» (Lindseth, 2009, 

s. 21). Dannelsesutvalget (Dannelsesutvalget for høyere utdanning, 2009), definerer 

dannelsesbegrepet bl.a. i forhold til noen talenter en ser for seg studentene skal utvikle og 

som støtter Lindseths innspill. Relevant for dette emnet er: 

• Evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å stille 

interessante spørsmål om denne verden.  

• Evnen til å ta initiativet og mobilisere egen tankekraft uten å vente på instruksjoner 

fra andre 

• Å kunne strekke seg intellektuelt.  

• Evnen til å se seg selv som medlem av et større fellesskap, lokalt, nasjonalt og globalt, 

og erkjennelsen av at ens egne krefter og talenter står i tjeneste for et større, felles 

gode 

 

Lindseth (2009) fremhever at det må være en allmenndannelse og en personlig dannelse i 

profesjonsutdannelsen.  UHR:2011 vektlegger flere typer dannelser, disse er 

allmenndannelse, kulturell dannelse, akademisk dannelse, profesjonsdannelse, etisk – 

personlig og identitetsutviklende – dannelse, demokratisk dannelse og digital dannelse.  

I profesjonsstudiet og spesielt Profesjonsforberedende er profesjonsdannelsen og etisk 

dannelse sentral.  

Som psykolog skal en tåle usikkerhet, tåle at noe ikke har et gitt svar og at svaret på en 

problemstilling kommer sent i et behandlingsforløp. Med profesjonsdannelsen forståes den 

«kultur, etikk og identitet som knytter seg til en yrkesprofesjon» (s. 8). I 

Profesjonsforberedende legges det opp til aktiviteter, gruppeoppgaver og refleksjoner som 

har som målsetting å fremme en forståelse av seg selv og ens identitet som psykolog, i 

samspill med andre yrkesutøvere av samme eller annen profesjon. Profesjonsdannelse 

krever en modning og personlig refleksjon fra studentens side. Studenten skal i løpet av den 

generelle og spesifikke undervisningen tilegne seg en ansvarlig holdning i relasjon til andre 

mennesker, de skal forstå sitt fag i en samfunnskontekst og sin rolle i dette, og klare å 

modnes i forhold til sine egne overbevisninger og for-kunnskap. Dette er den etiske 

dannelsen som vektlegger at studenten modnes i forhold til å tåle åpne spørsmål, usikkerhet 

og utrygghet.  

http://digitalmappe.uit.no/evt100
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Erfaringsmessig blir studentene tryggere i små grupper, og tør i større grad enn i klasserom å 

dele sine betraktninger, sine tvil og sine kritiske refleksjoner.  

Trygge relasjoner er et viktig utgangspunkt for å tore å by på seg selv. Temaene i 

smågruppene vil bli veldig personlige, som for eksempel presentasjon av ens livshistorie, 

personlighetstesting og refleksjon, og betydningen av innsikt i ens styrker og svakheter for å 

bli en god psykolog. Trygge relasjoner oppstår sjelden av seg selv, og gruppeleder må ta en 

aktiv rolle i å skape dette. Ens trygghet vil påvirke ens evne til å lære og ta inn ny 

informasjon, gjøre en i stand til å møte andre på en god måte, samt håndtere motstand 

konstruktivt. Ved utrygghet aktiveres hjernens fryktsystem, og når det er aktivert reagerer 

en med enten å bli ureflektert kritisk eller trekke seg inn i seg selv og bli taus (Rothschild, 

2000). Relasjoner er viktig for en, og føler en seg ikke trygg nok, vil en ikke tore stille 

spørsmål eller delta aktivt i aktiviteter.  

Med utgangspunkt i denne kunnskapen legges pedagogikk som sørger for å fremme 

trygghet. Siden vi vil være flere gruppeledere lager jeg en «gruppeleder mappe» der jeg i 

samarbeid med gruppelederne har skrevet ned den pedagogiske profilen til emnet, og med 

konkrete læringspunkter og aktivitetsplan. For å lykkes med de pedagogiske målene er det 

viktig at vi gruppeledere og undervisere er samkjørte i forhold til målene og agendaen. Min 

rolle som emneleder vil derfor være viktig i forhold til å skape et klima for samarbeid og 

utvikling i den gruppen som skal drive dette.  

 

Utvikling av klinisk undervisning for pasientpopulasjonen 

Utvikling av nye behandlingsintervensjoner: undervisnings manual for gruppetilbud for 

mennesker med ME/CFS: Mindfulnessbasert mestring (MBM) 

Jeg hadde hovedansvaret for å utvikle undervisningsopplegget for et nytt gruppetilbud for 

mennesker med ME/CFS. Dette var en del av en student sin hovedoppgave i psykologi, og jeg 

var veileder i prosjektet sammen med førsteamanuensis Jens Thimm.  

Arbeidet besto i å ta utgangspunkt i eksisterende manualer for behandling av depresjon, 

”Mindfulness based cognitive therapy” MBCT utviklet av Zindel Segal og Mark Williams. Se 

detaljer om dette i vedlagt artikkel.  

Arbeidet var omfattende da det skulle tilpasses denne bestemte gruppen. Hver 

undervisningsmodul ble endret i forhold til denne gruppens problemer og utfordringer, 

aktuelle øvelser oversatt fra engelsk til norsk. Manualen består av 8 kapitler, et kapittel for 

hver uke. Gruppemedlemmene får med seg et kapittel fra hvert møte der de skal arbeide 

med oppgavene og øvelsene til neste møte. Tilbudet vi utviklet var et pilotprosjekt der vi 

gjorde tilpasninger underveis i forhold til tilbakemeldingene fra gruppen, der den endelige 

versjonen av manualen er den redigerte versjonen basert på disse tilbakemeldingene.  

I tillegg til deltakermanual utarbeidet jeg en instruktørmanual. Denne detaljerte det 

pedagogiske forløpet for hvert møte og fungerte som hjelpemiddel for vi som var 

gruppeledere.  
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Utvikling av elektroniske undervisningsmetoder 

Jeg har utviklet to elektroniske undervisningsmetoder.  

Den ene er en videoforelesning om dialektisk atferdsterapi (A) og tilhørende demonstrasjon 

av terapien med en kollega som spiller pasient. Her bestod arbeidet i å først lage selve 

forelesningen som jeg skulle fremføre i studio på universitetets egen enhet for utvikling av 

slike metoder (Result) deretter å legge opp en regi for opptak. Jeg planla selve forelesningen, 

hvordan forelesningen skulle se ut på skjerm, samt lage en plan for demonstrasjon av 

teknikken. Utfordringene med elektroniske undervisningsmetoder er spesielt kontakten med 

studenten. Hvordan vet jeg at jeg når dem på en slik måte at stoffet oppleves interessant og 

inspirerende? I tillegg til faglig utviklende? Når jeg planlegger denne type undervisning tar 

jeg også hensyn til dette, og forsøker å være så eksplisitt som mulig i det jeg gjør. For (B) 

nedenfor, hadde jeg formøter med kollega der jeg planla gjennomføringen, drøftet viktige 

problemstillinger som skulle belyses indirekte og direkte, og hvordan få dette til på en god 

og forståelig måte. Denne gir et godt eksempel på hvor eksplisitt jeg ønsker å være for at det 

vi gjør skal komme tydelig frem. For (A) nedenfor valgte vi også å lage en meny på høyre 

siden der deler av terapien er kommentert på, og det er lagt ut ulike skriftlige materialer.  

Evalueringen av (A) viste at studentene opplevde dette som svært nyttig, og at de kunne se 

på det flere ganger, stoppe videoen underveis og gjøre notater.  

(A) Videforelesning med demonstrasjon: Dialektisk atferdsterapi ved 

selvskadingsproblematikk: 

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/b8d1a15fabf2456e8f43296a1f8a99281d 

 

(B) Demonstrasjon og opplæring i klinisk diagnostisk intervju M.I.N.I: 

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/6dc48b14592a4595a9382862ee39d6cc1d 

 

 

Veiledning 
Veiledning av klinisk praksis og masteroppgaver/hovedoppgaver i psykologi 

Ved psykologisk klinikk ved instituttet har jeg egne pasienter. Begrunnelsen for å følge noen 

pasienter er å holde min terapeutiske kompetanse varm, og min profesjonelle utvikling 

gående. Dette er med på å vedlikeholde min spesialistkompetanse i klinisk psykologi, og 

kreves for at jeg skal beholde den tittelen.  

Siden jeg underviser, veileder på praksis og på oppgaver, er det viktig at jeg holder meg 

oppdatert hva gjelder teori og praksisutvikling gjennom eget psykoterapiarbeid.  I de 

oppgavene jeg veileder bruker jeg min kliniske spesialistkompetanse og erfaring på de 

temaene studentene har valgt. Jeg veileder de på teori de velger ut, på forståelsen av de 

fenomenene de ønsker å studere og etikk i forhold til den gruppen de studerer. Jeg er 

opptatt av at den kliniske forskningen skal komme til nytte for befolkningen, og være 

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/b8d1a15fabf2456e8f43296a1f8a99281d
https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/6dc48b14592a4595a9382862ee39d6cc1d
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inspirerende for kollegaer. I noen tilfeller har jeg eget tema jeg presenterer for studentene 

som aktuelle prosjekt for hovedoppgaver. Per i dag har vi for eksempel et prosjekt gående i 

samarbeid med smerteavdelingen, Universitetssykehuset i Tromsø, der vi skal undersøke 

pasienters opplevelse av EMDR (”Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapy”) 

for behandling av smerte, der jeg selv er behandler og faglig veileder på tematikken, mens 

Svein Bergvik er prosjektleder. Tre studenter skriver oppgave på dette, og resultatene skal 

publiseres for å dele erfaringene med metoden. Et annet prosjekt i samarbeid med SMISO 

(Senter mot incest og seksuelle overgrep) der to studenter skal undersøke hva som bidrar til 

at barn forteller vs ikke forteller om seksuelle overgrep begått av mor i oppveksten. Også her 

er Svein Bergvik prosjektleder, mens jeg er faglig veileder på tematikken. Også disse 

resultatene skal publiseres for å bidra til å hjelpe en sårbar gruppe.  

 

Som spesialist har jeg tilegnet meg en bred kompetanse innenfor flere temaer. Jeg er 

spesialist i min andre 5.års periode (en må søke godkjent vedlikehold som spesialist hvert 

5.år). Min profesjonelle og personlige kompetanse kommer til god nytte i veiledning av 

praksis.  

Når studentene starter sin første kliniske praksis har de gått 3 år på profesjonsstudiet. De 

har lært at god utøvelse av faget er å redusere usikkerhet så mye som mulig, for å få klare 

svar. De lærer gode ferdigheter i forhold til å forske på temaer som er viktige for faget. I den 

kliniske praksis skal de lære å tåle at det de møter av problemstillinger ikke nødvendigvis har 

klare svar, eller at løsningen på problemstillingen er entydige. Studentene opplever betydelig 

engstelse ved start av første praksis. I den tilstanden søker de gjerne mot terapeutiske 

metoder som er enkle, tydelige og relativt raske og lære (se Rønnestad og Skovholt, 2011). 

Som utgangspunkt for veiledning legger jeg derfor etisk dannelse, med fokus på den 

modning studenten skal gjennom. For at studenten skal finne frem til hvilken 

psykoterapeutisk metode som kan hjelpe pasienten best, er det nødvendig å skape en 

relasjon som er trygg og åpen nok for at pasienten skal tore å si hva som plager dem, og tore 

å utforske årsaken til det. Studenten står i spenning mellom sin egen angst for å ikke 

prestere godt nok, og møte med et menneske som lider. Som veileder har vært bevisst det å 

være en rollemodell i forhold til det å stå i dette spennet. I veiledningsgruppene forsøker jeg 

å være litt med studenten som jeg ville vært mot en pasient i eksempelvis når en skal 

gjennomføre psykoedukasjon på et tema. For å tydeliggjøre hva jeg gjør og hvorfor jeg gjør 

det jeg gjør i veiledningen, metakommuniserer jeg sammenhengen mellom veiledning og 

terapi, mellom utvikling av rollen som terapeut og ens egen personlige utvikling.  

Det å gå i veiledning til en person en ser opp til (psykologspesialisten har stor autoritet) kan 

også være angstprovoserende. For veiledning er relasjon mellom student og veileder sentral 

for at studenten skal tore å stå i usikkerhet og ønske egen utvikling (se Gullestad, 2011).  

Relasjonen kan trigge studentens forhold til autoriteter enten i form av at de ikke tør vise 

seg uenig eller ta opp tvil, eller de demonstrerer på en destruktiv måte at de ønsker å være 

likestilt. For alle studentene jeg veileder legger jeg vekt på at uenighet og usikkerhet er 

velkomment, og at det er en viktig del av vår rolleutøvelse å drøfte med kollegaer og ens 

ledere der en er usikker og i tvil. Jeg har valgt å bruke god tid på denne biten, og også gjenta 
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den underveis for at studenten skal kjenne seg trygg nok på å ta opp problemstillinger med 

meg. I noen tilfeller har studenter blitt så destruktive i relasjon og utøvelse av rollen, at det 

har vært nødvendig at jeg tematiserer dette med dem. I slike situasjoner er det fremdeles 

viktig at jeg er min rolle bevisst slik at også dette kan bli en nyttig læring for dem i møte med 

arbeidslivet og ledere, og pasienter. Jeg er opptatt av respekt for det mennesket studenten 

er, det de ønsker å gjøre og deres ambisjoner. I min veiledning i slike situasjoner har jeg 

fokus på deres handlinger, og metakommuniserer hvorfor dette tas opp av meg og hvorfor 

dette er betydningsfylt i forhold til profesjonsutøvelsen.  

 

Studentene jeg veileder i hovedpraksis, året etter 4. års praksis har opplevd å være i en 

utvikling og er mer trygge på seg selv. I denne perioden har studenten flere pasienter, det 

brukes ikke video av samtalene, og en har mindre veiledning pr uke enn ved første praksis. 

Studenten blir her mer selvgående. Jeg vektlegger studentens faglige identitet og forsøker å 

ramme inn deres erfaringer i denne siste fasen ved å hjelpe de til å forstå at det de opplever 

av flukturerende selvtilitt og tvil er en del av det å være psykolog.  

 

Oppsummert tar jeg utgangspunkt i dannelse i min veiledning, og legger opp en pedagogisk 

refleksjon rundt hva som kan være vanskelig i kliniskpraksis sett i forhold til egen 

personlighet og erfaringer, relasjon til veileder, medstudenter og pasienter. I veiledning av 

oppgaver tar jeg i bruk min profesjonelle erfaringskompetanse fra et bredt felt innen klinisk 

psykologi, og bidrar til faglig veiledning av studenten.  

 

Oversikt over oppgaver som er veiledet – et utvalg: 

 

Masteroppgaver i psykologi  

“Work Life and Mental Health, Employees’ Perspective”. 2015. Leifson, Anita Krüger 

Veiledere førsteamanuensis Svein Bergvik og universitetslektor Eva Therese Næss.  

http://hdl.handle.net/10037/9160#sthash.paSqsHLG.dpuf 

 

”Organisasjonsendring sett fra arbeidstakers perspektiv” 2015. Andersen, Betina Skovly 

Veiledere førsteamanuensis Svein Bergvik og universitetslektor Eva Therese Næss.  

http://hdl.handle.net/10037/9160#sthash.r73EQI8f.dpuf 

 

“They did not kill the seeds: The struggle for cultural survival and gendered growth among 

Guatemalan war widows” 2014. Normann, Susanne 

Veiledere førsteamanuensis Svein Bergvik og universitetslektor Eva Therese Næss.  

http://hdl.handle.net/10037/6562#sthash.mioMqTcZ.dpuf 
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Hovedoppgaver i psykologi 

”Motivasjon hos behandlere som velger utradisjonelle behandlingsmetoder : en kvalitativ 

studie om bruk av hest i psykoterapi.” 2014. Hellebust, Marianne Ursin. 

Veiledere: Førsteamanuensis, Mary Nivison Universitetslektor, Eva Therese Næss  

http://hdl.handle.net/10037/6514#sthash.JpWv7nxq.dpuf 

 

”Mindfulnessbasert mestring for personer diagnostisert med ME/CFS - En pilotstudie” 2014. 

Sollie, Katinka.  

Veiledere førsteamanuensis Jens Thimm og universitetslektor Eva Therese Næss 

http://hdl.handle.net/10037/7649#sthash.Nuybm7hu.dpuf 

 

”Virksomme mekanismer i behandling av DID” 2017. Ludvigsen, Martine.  

Veiledere: førsteamanuensis Kamilla Rognmo og univeristetslektor Eva Therese Næss. 

Oppgaven er ikke gjort tilgjengelig for MUNIN.  

 

”Krenket i det offentlige rom - En fenomenologisk studie på opplevelser med negativ 

medieomtale”. 2017. Legland, Danielle, Fjellstad, Halvor og Birkeland, Magnus.  

Veiledere førsteamanuensis Kjersti Lillevoll og universitetslektor Eva Therese Næss. 

Oppgaven er ikke gjort tilgjengelig for MUNIN. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://hdl.handle.net/10037/6514#sthash.JpWv7nxq.dpuf
http://hdl.handle.net/10037/7649#sthash.Nuybm7hu.dpuf
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Oppsummering og videre utviklingsarbeid 
De seks utviklingsområdene jeg har fokusert på bidrar til at IPS er med på å utdanne 

fagpersoner med kompetanse som er direkte anvendbart når de skal ut i arbeid som 

psykologer. Å utvikle sin undervisning og sitt fag bør da utgangspunkt i en gjennomtenkt 

pedagogisk begrunnelse/filosofi, og jeg finner stor mening i dannelse som begrep og fokus 

for arbeidet.  

I tillegg til stillingen min ved IPS har jeg en 20% bistilling ved Universitetssykehuset i Tromsø, 

UNN, på smerteavdelingen der jeg arbeider i team med leger og fysioterapeuter. Her får jeg 

kontakt med hva psykologer trenger av faglig kompetanse og praksis og hva som er 

nødvendig av samhandlingskompetanse når gjelder tverrprofesjonelt samarbeid. Jeg vet at i 

den kliniske hverdagen er det vanskelig å komme inn som nyutdannet og skal prøve å 

integrere det en har lært med det som er arbeidsmetoder og kultur på det stedet en 

kommer. Nyansatte skal lære seg både å praktisere faget sitt og også lære seg om lokal 

samhandlingskultur og rutiner. Jeg mener at vi i det tverrprofesjonelle samarbeidsprosjektet 

også må lære studentene konkret hvordan bidra til en samarbeidende kultur på de 

arbeidsstedene de skal i, og hvordan håndtere utfordringer som kan oppstå.  

Det er gjort en del forskning på hvordan en kan undervise og trene medlemmer av en gruppe 

til å bli bedre på prososiale holdninger og øke sin kompetanse på samarbeid. De siste årene 

har det blitt skrevet en del om «constructive controversy» som en metode for å få dette til.  

I organisasjonspsykologi, som jeg og en kollega underviser i, gjør vi nettopp dette ved å sette 

studentene sammen i grupper der de løser konkrete oppgaver der samarbeid er nøkkel til å 

lykkes. Vi som undervisere har som oppgave å løfte erfaringene deres til et metanivå slik at 

de lærer å se den erfaringen de gjør seg med den de er som person og hva som er deres 

styrker i samarbeid med andre. Jeg er spesielt opptatt av dannelse i min undervisning; 

samarbeidskompetanse, personlig innsikt og ferdigheter for å skape gode miljø for 

tverrprofesjonelt samarbeid er sentralt her.  

Forskningen som er gjort på dette viser at evne til tillitt og til å hevde seg selv på en sosial 

kompetent måte (pro-sosial atferd) fremmer samarbeid og øker sannsynligheten for 

problemløsning blant medlemmene av en gruppe (se Chang Woo Nam, 2014). 

Mitt ønske om videre utviklingsprosjekt er å etablere en undervisningspakke for alle 

helsefagsstudiene der de får trening i samhandlingskompetanse, om arbeidskultur og 

kulturendring, om å være gode kollega på tverrprofesjonelle arbeidsplasser og det å bidra til 

endring i forhold til sin faglige kompetanse.  Dette vil være et spennende prosjekt for en 

førstelektor og ha betydning for om TPS skal lykkes i praksis.  
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Vedlegg 
 

CV m/vedlegg 

Godkjennelse av pedagogisk basiskompetanse 

Undervisningshåndbok for emnet profesjonsforberedende PSY-1603 

Artiklene:  

1) Mindfulness training for chronic fatigue syndrome: a pilot study 

2) Krisepedagogikk etter 22/7 

3) Smerter fra fortiden 

4) Kollegaveiledning 

ME/CFS manual for pasienter 

ME/CFS instruktør manual 
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