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Veilederutdanning i gruppepsykoterapi/gruppeanalyse  

 
 
Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi lyser nå ut ny runde med formell veilederutdanning i 

gruppepsykoterapi/gruppeanalyse, som vil bestå av 4 samlinger á 2 dager i løpet av 2019-2020 

 

Målsetting og faglig innhold: 

Utdanningens målsetting er å styrke veilederkompetansen innen gruppepsykoterapi og gruppeanalyse, 

med vekt både på veiledningspraksis og pedagogikk. Dette gjelder både med tanke på IGA-utdannedes 

veilederoppdrag utenfor IGA og fordi det legges vekt på formell kompetanse og utdanning ved 

engasjement som veiledere og lærer ved IGA.  

 

Målgruppe: 

Primært er dette et tilbud til gruppeanalytikere. Kandidater med 3- eller 5-årig utdanning ved IGA, med 

veilederoppgaver som de kan få veiledning på i utdanningen kan også søke. De tas inn ved plass. 

 

Arbeidsform: 

Seminaret veksler mellom teorigjennomgang/diskusjon av litteratur om veiledning, veiledning på egen 

veiledning og rollespill.  

 

Omfang/format:  

Seminaret består av 4 samlinger à 2 dager (fredag/lørdag) over ca ett år. Det er plass til maksimum 12 

deltakere som i veiledningen vil bli delt i to grupper á 6 deltakere.  

Eventuelt, ved færre søkere, gjennomføres utdanningen i èn gruppe. 

Undervisningstiden vil være kl. 14:00 – 19:30 på fredag og kl. 8:30 – 16:00 på lørdag

Kursdatoer: 20.-21. september, 29.-30. november, 24.-25. januar og til slutt 24.-25. april. 
 

Kurssted: IGAs lokaler i Fridtjof Nansens vei 2, 0369 Oslo. 

 

Innhold i de 4 samlingene:  

1. Hva er veiledning? Grenseoppgang mot pedagogikk, terapi osv. Mål og rammer. Kontrakt. 

2. Veiledningens materiale og prosess 

3. Veiledningsmetoder 

4. Etikk (inkludert ansvar, kvalitetsvurderinger osv.) 

 

Litteratur: (boken må deltakerne skaffe selv, artiklene vil bli utdelt) 

Haugaard Jacobsen C. et al (2007). Supervisjon af psykoterapi. Akademisk forlag, København. 

Johnsen E. (2003). Modell for gruppeanalytisk veiledning. Matrix 20 (4): 400-407. 

Norman J. & Salomonsson B. (2005). Weaving thoughts. A method for presenting and commenting 

psychoanalytic case material in a peer group. International Journal of Psychoanalysis 86: 1281-98. 

 

Ansvarlige lærere: Thor Kristian Island og Else Margrethe Berg, evt. kun èn av dem om det ikke er 

søkere nok til to grupper.  

 

Seminaravgift: kr 18.000,- totalt, samlefaktura, (tilsvarer kr 4.500,- per gang). Søkere forplikter seg 

faglig og økonomisk til å delta gjennom hele kurstiden, dvs. alle fire samlinger. 

 

 

Påmelding: Søknadsskjema på IGAs nettside www.iga.no.         Søknadsfrist: 31. mai 2019 


