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psykoanalytisk teori 

2023-24 

BASAL PSYKOANALYTISK TEORISEMINAR (BPT)   

For kandidater som vet de ønsker full gruppeanalytikerutdanning, d.v.s. som etter gjennomført 
Trinn A vil gå videre på Trinn B, kreves grunnleggende kunnskap i psykoanalytisk teori før 
oppstart på Trinn B. IGA tilbyr et seminar (BPT) som fyller dette kravet. De som ønsker å gå 
direkte videre til Trinn B, etter Trinn A, kan søke og starte på BPT under første år av Trinn A, 
med oppstart i januar 2023. Kandidater på Trinn A i gruppepsykoterapiutdanningen vil bli 
prioritert, men kandidater på Grunnleggende kan også søke. Det tilbys også BPT digitalt, for 
de som går på GPT-BUP og har annen undervisning på onsdager før delkurs når vanlig BPT-
grupper går. Her kan også andre med f.eks. geografiske utfordringer søke. Man kan også gå 
BPT etter Trinn A. 

De som har innføringsseminar ved Institutt for psykoterapi, A-kurs ved Norsk psykoanalytisk 
institutt eller tilsvarende, fyller allerede dette kravet og kan starte på Trinn B uten å ta BPT.  

For psykologer hvor utdanningsprogrammet inngår i obligatorisk program for spesialiteten 
psykoterapi, er BPT obligatorisk.  

Seminaret går over 1,5 år, med 8 seminardager (til sammen 32 timer), onsdager foran de 
ordinære kursdagene på utdanningsprogrammet, i tidsrommet 17:00 – 20:15. 

Første seminardag blir onsdag før delkurset i januar 2023, siste seminardag i juni 2024. 
Digitalt BPT legges til andre datoer, men innenfor ca. samme tidsrom.  

 
Målsetting 
Seminaret skal gjøre kandidaten fortrolig med sentrale begreper innen psykoanalytisk teori, 
samt gi opplæring i psykoterapeutisk holdning og tenkemåte. Det undervises etter IGAs 
gjeldende teoriprogram. Noen sentrale, obligatoriske bøker blir brukt, disse må kandidatene 
skaffe seg selv. I tillegg blir det delt ut relevante artikler og tilleggslitteratur. Stoffet skal 
bearbeides på seminaret slik at det kan diskuteres også ut fra egen praksis. Det kreves 
regelmessig oppmøte av deltakerne. Tilfredsstillende deltakelse godkjennes av seminarlærer. 

 
Forpliktelse 
Kandidatene forplikter seg økonomisk og faglig for hele seminaret (1,5 år) når de aksepterer 
tilbud om plass.  I tillegg til seminaravgift må det påregnes noen utgifter til litteratur. 

Kurssted Thon Hotel Vettre, Asker – eller Gjerdrums vei 19, Oslo  - digitalt BPT på Zoom 

 
Seminaravgift 
Totalt kr 12 500, med forbehold. 
 
Søknadsfrist så snart som mulig, og senest 1. oktober 2022 

Kandidater i utdanningsprogrammet prioriteres, begrenset antall plasser.  

 
Mer informasjon, kursdatoer og søknadsskjema på 
www.iga.no/utdanningstilbud/fordypningsseminarer/bpt/  

Merk at man må krysse av på søknadsskjemaet for BPT-digitalt, dersom man trenger plass 
innenfor dette tilbudet. Forbehold om mange nok søkere til å starte BPT-digitalt i januar 2023. 

http://www.iga.no/utdanningstilbud/fordypningsseminarer/bpt/

