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RETNINGSLINJER FOR VEILEDERE I KOLLEGIALE VEILEDNINGSGRUPPER
(Vedtatt i april 2017, sist revidert i februar 2020)

Fagrådet har ansvar for både godkjenning og oppfølging av eksterne veiledere i kollegiale
veiledningsgrupper i IGAs utdanningsprogram, heretter kalt KV-veileder i KV-grupper.
KV-gruppene er av prinsipp kandidatstyrt. Det betyr at kandidatene selv har ansvar for å finne
og avtale samarbeid med en godkjent KV-veileder, ta inn nye medlemmer i gruppen og
rapportere til IGA i tråd med retningslinjer for KV-grupper. KV-gruppene har også selv ansvar
for å eventuelt søke stipend fra IGA til ekstern veiledning.
IGA har overfor kandidatene ansvar for å være aktivt behjelpelige med å finne KV-gruppe for
de som er nye i utdanningen og som har spesielle utfordringer geografisk eller på annet vis.
IGA kan også gi begrunnede råd om sammensetning av KV-grupper, antall medlemmer o.l.
KV-ansvarlig lærer har mandat til å plassere kandidater som ikke selv har funnet KV-gruppe,
inn i KV-gruppe med IGA-kandidater som får stipend.
IGA ved fagrådet har overfor KV-veiledere ansvar for
-

godkjenning av KV-veiledere
alle retningslinjer som omhandler KV-veiledning og KV-veiledere
kontakt med KV-veiledere, både for faglig påfyll gjennom å arrangere årlige KVveiledersamlinger og for faste veiledningsmuligheter
oppnevnelse av en koordinator for KV-veilederne, såkalt KVVK, og for dennes
funksjon.

KV-veiledersamlinger
Hvert år i mai arrangerer IGA v/fagrådet et årlig dagsseminar. Hensikten er å skape en
møteplass for KV-veiledere og å styrke kontakten mellom IGA sentralt og eksterne KVveiledere og mellom de eksterne KV-veilederne. Her er det både faglige innspill, diskusjoner,
veiledning på veiledning og samtale i mediangruppe. Seminaret er gratis for alle eksterne KVveiledere. Aktive KV-veiledere kan søke om dekning av reiseutgifter og oppfordres sterkt til å
delta. RGO-veiledere inviteres også.
Fra høsten 2019 arrangeres også en årlig kveldssamling for aktive KV-veiledere. Her foregår
kun veiledning-på-veiledning. Også her kan det søkes om dekning av reiseutgifter.
KV-veileder har selv ansvar for
-

-

rammer, innhold i veiledningen og innhold i avtale med KV-gruppen for veiledningen
på den delen av veiledningen hvor KV-veileder er tilstede
å være kjent med til enhver tid gjeldende pensum ved utdanningsprogrammet
å være kjent med retningslinjer for KV-grupper på utdanningens forskjellige trinn og
eventuelle egne krav for visse grupper, eksempelvis for telematikkgrupper og for KVgrupper for psykologer som tar psykoterapispesialitet
å tilstrebe deltakelse på fagrådets årlige KV-veileder-seminar
å være kjent med og å etterleve etiske regler for IGA
Det er veileder på utdanningsprogrammet som har ansvar for å vurdere om
kandidatens arbeid skal godkjennes, men LIS-kandidater som skal ha ett års godkjent
psykoterapiveiledning eller inngår i annet opplegg som krever egen godkjenning, skal
ha attest også fra KV-veileder.
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KV-veileder-koordinator, KVVK
For å styrke kontakten mellom KV-veilederne og IGA, vedtok styret i feb. 2019 – etter forslag
fra fagrådet – å etablere en funksjon som vi kaller KV-veileder-koordinator. Denne funksjonen
skal innehas av et medlem i fagrådet. KVVK har ansvar for KV-veileder-samlingen på høsten.
KV-veiledere inviteres til å ta kontakt med KVVK dersom de har spørsmål eller har noe de
ønsker å diskutere vedrørende KV-veilederfunksjonen. KV-veilederne oppfordres spesielt til å
ta kontakt ved alvorlige bekymringer. I slike tilfeller bør saker først diskuteres anonymt. I
samråd med KVVK kan det vurderes om saken skal informeres om/diskuteres med veileder
på Voksenåsen. I så tilfelle skal kandidaten selv være informert. Ved behov kan saken også
behandles videre i Fagrådet. Med KVVK-ordningen er det innført en enkel årlig (i januar)
skriftlig tilbakemelding fra hver KV-veileder til KVVK. Ordningen med KVVK er på denne
måten ment som et mulig bindeledd ved behov for kontakt veilederne imellom.
Alle aktuelle retningslinjer, inkludert etiske regler for IGA, ligger på IGAs hjemmeside
www.iga.no/statutter-retningslinjer/
Videre anbefales KV-veiledere som er blitt godkjente uten å ha gått IGAs veilederutdanning å
skaffe seg den boken som er pensum der; «Supervision af psykoterapi og andet
behandlingsarbejde» av Claus Haugaard Jacobsen & Karen Vibeke Mortensen, (Hans
Reitzels Forlag. ISBN 9788741260594, 2017).
KV-veiledere anbefales å også gjøre seg kjent med følgende informasjon og erfaringsbaserte
betraktninger og råd om KV-veiledningen
-

KV-gruppenes historikk:
I starten av IGAs utdanningsprogram var veiledningen organisert som rene
kollegagrupper av kandidater. Med engelske lærere ble dette den gang kalt «peergroups», uten ekstern veileder. Ordningen med ekstern KV-veileder ble innført senere,
men organiseringen av KV-gruppen forble kandidatstyrt.

-

Dersom KV-gruppen engasjerer ekstern KV-veileder kun i tråd med minimumskravet,
kan dette bli en begrensning av ekstern veileders mulighet for kontinuitet og til å følge
den enkelte kandidats gruppe(r). For kontinuitet anbefales at ekstern veileder er med
på flere KV-gruppemøter, jevnt fordelt, heller enn at KV-gruppene avtaler lange økter
med ekstern veileder med lange mellomrom.
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