
6300 
Praktikum 

Psykoterapi med barn og familier - BFT

Klinikkleder: 
Anne Mari Torgersen



Fordypningspraksis  i psykoterapi med barn



 
Studentene deles i grupper med inntil fire studenter i hver



 
De følger flere behandlingsforløp over i alt to semestre



 
Studentene deler oppgavene 

slik at to får direkte klientarbeid hvert semester, 
mens alle deltar i veiledningsteam



 
En lærer er med som veileder



Praktikum er organisert som 
Klinikk for barne- og familieterapi



 
i et samarbeid med Psykologisk institutt 
og Nic Waals Institutt



 
med egne lokaler i tilknytningsbygget ved  
Nic Waals Institutt.



 
Der finnes terapirom for barn og for foreldre/familier, 
møterom, arbeidsrom for studenter og forskerkontor



 
Klienter fra NWI – BUPs venteliste

Presenter
Presentation Notes
Vår undervisningsklinikk foregår i tilknytning til Nic Waals Institutt, som er en Barnepsykiatrisk poliklinikk med vanlig distriktsansvar.
Vi får klientene våre fra deres regulære ventelister, men har anledning til å plukke ut saker som er såpas enkle at vi tenker det er mulig å gi et fullverdig tilbud i løpet av et semester. Hvis ikke vi blir ferdige har vi alltid muligheten til å videre-henvise utenom venteliste til poliklinikken

Lokalene våre ligger i bygget ved siden av poliklinikken, der har vi egne rom. To barneterapirom, utstyrt med leker, og et familierom. Alle med  one-way screen og opptaksmuligheter. I tillegg har vi 4 studentkontor der, med mulighet for å benyttes til hovedoppgaveskriving 



Det er fire lærere/veiledere 
knyttet til klinikk for barne- og familieterapi:

Anne Mari Torgersen - klinikkleder
med hovedstilling PSI 

Bjørg Grova
med hovedstilling PSI 

Unni Tanum Johns
med hovedstilling på Furuset BUP og bistilling 
som veileder ved PSI

En ekstern veileder enda ikke bestemt

Presenter
Presentation Notes
Fire lærere er knyttet til  klinikken som veiledere.
Jeg er for tiden klinikkleder. Bjørg Grova kjenner dere her fra instituttet. I tillegg har vi to eksterne veiledere som er ansatt ute i klinikk. Unni Tanum Johns fra Furuset, og en vi enda ikke har avtale med. Det er de to som starter nye grupper til høsten.



Integrering av ulike tilnærminger

Det arbeides både med barn og unge, individuelt og 
sammen med familien eller foreldrene.

Kommunikasjon kan skje både via samtale og lek.

Samarbeid med skole og barnehage der det er 
aktuelt

Presenter
Presentation Notes
Måten vi jobber på ligger nært opp til arbeid slik det foregår i en vanlig poliklinikk. Vi kan få henvist barn og unge i ulike aldre. Vi jobber alltid både med det henviste barnet og foreldrene, individuelt eller felles. Som grunnregel lar vi en student ha hovedansvar for foreldrene og en for barnet, og så varierer det i hvilken grad de jobber hver for seg eller samlet. I hovedsak tar vi også inn en ny sak hvert semester.
Kommunikasjonen i individualtimene kan foregå med lek i tillegg til samtale.
Ofte vil vi også gå på besøk i barnehage eller skole



Forståelse av

 intersubjektivitet
 utvikling
 barns opplevelsesverden
 barns omsorgssystemer

Presenter
Presentation Notes
Temaer vi jobber med og er opptatt av er: intersubjektivitet: den gjensidige kontaktetableringen, å forstå barnet i et utviklingsperspektiv, prøve å forstå barnets opplevelser av egne problemer og resurser og bli kjent med barnets omsorgssystemer



Fremgangsmåter for


 

deltakelse i samspill med barn 


 

bruk av ulike kommunikasjonsmåter i terapi

Presenter
Presentation Notes
Dere vil få erfaring og øvelse med å delta i samspill med barn og bruke ulike kommunikasjonsmåter i terapien



Utviklingspsykopatologi som felles 
teorigrunnlag


 

Individuelle forskjeller i utviklingsprosesser


 
Avhengig av : 

- aldersavhengige egenskaper og tilstander 
hos barnet

- forhold ved omgivelsene 
- dynamiske samspills-prosesser
- samspill av risiko og beskyttelsesfaktorer

Presenter
Presentation Notes
Dette betyr at vi er opptatt av å forstå barnet, dets opplevelser og uttrykksform,  avhengig av alder og modning, av individuelle forskjeller, av hvilken kontekst barnet befinner seg i og hvilke samspill som finner sted. Det betyr at vi er mer opptatt av prosesser og endringspotensialer, og av positive utviklings-muligheter enn av diagnoser og patologi
Konsekvensene for klinisk praksis er at vi ikke bare jobber med individualterapi av barnet, men også med den situasjonen barnet befinner seg i.  Dere vil kanskje oppleve at det kan variere hvilke innfallsvinkler som blir valgt av den enkelte lærer og i forhold til det enkelte barn, men felles vil være en tro på de kompliserte sammenhengene der man leter etter resilience og muligheter for endring



Klinikk for barne- og familie terapi holder 
Undervisningsklinikk


 

Onsdager kl. 14.00-15.45


 

For studenter på 8. semester og senere


 

Datoene bekjentgjøres ved oppslag

Presenter
Presentation Notes
Studentklinikkene anbefales for de som ønsker å forberede seg litt på hva praktikum egentlig går ut på. Spesielt studenter fra 9.semester, 11. og 12. som har barn som fordypning
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