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IGA: Kvalifisert utdanning  

i gruppepsykoterapi  

og gruppeanalyse 

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV  
VEILEDERE I KOLLEGIALE VEILEDNINGSGRUPPER 

knyttet til utdanningsprogrammene i gruppepsykoterapi/gruppeanalyse  
(vedtatt på Generalforsamlingen mars 2001, sist revidert mars 2022)  
  
  
1. Veiledere i kollegiale veiledningsgrupper (KV-grupper) må være medlem av IGA.  
  
2. Godkjenning  

Styret har delegert ansvaret for godkjenning av KV-veiledere til Fagrådet. Dersom det 
oppstår tvil om en veileders måte å utøve sin funksjon på, kan godkjenningen tas opp til 
ny vurdering. Fagrådet kan ved begrunnet vedtak trekke tilbake godkjenningen.  

  
3. Ved første gangs søknad må søkeren: 

• fortløpende drive gruppeanalytisk gruppe og/eller dynamisk psykoterapigruppe (kort- 
og/eller langtidsgruppe) 

• selv delta i kollegial veiledningsgruppe eller tilsvarende minst 10 timer i året i minst 3 
år i løpet av en 7-årsperiode eller redegjøre for plan for å innfri dette kravet i 
kommende 7-årsperiode  

• si seg villig til å delta i minst tre nasjonale eller internasjonale seminarer eller 
kongresser i gruppepsykoterapi i løpet av kommende 7-års periode (inkludert digitale). 

 
 
4. Godkjente veiledere i KV-grupper må vedlikeholde/videreutvikle oppnådde ferdigheter og 

kunnskaper ved å:  

• fortløpende drive en gruppeanalytisk gruppe og/eller dynamisk 
psykoterapigruppe (kort- og/eller langtidsgrupper) 

• selv delta i kollegial veiledningsgruppe eller tilsvarende minst 10 timer i året i minst tre 
år i løpet av en 7-års periode  

• delta i minst 3 nasjonale eller internasjonale seminarer eller kongresser i 
gruppepsykoterapi i løpet av en 7-års periode (inkludert digitale). 

Godkjente veiledere må søke IGA om fornyet godkjenning hvert 7. år dersom de ønsker 
å fortsette som KV-veileder.   

  
5. Lærere ved utdanningsprogrammet skal i utgangspunktet ikke være KV-veiledere og 

behøver derfor ikke være godkjente KV-veiledere.  
 
6. Fagrådet kan gjøre unntak fra enkelte av de nevnte krav hvis  

søkeren er gruppeanalytiker og spesielle lokale behov eller utfordringer tilsier dette 
 


