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Velkommen til informasjon om 
Videreutdanning i familieterapi 
ved NORCE, RKBU Vest



Priser, kontakt
Søknadsfrist 
og oppstart;
Søknadsfrist;

1. februar 2023
Kontakt;
Eva Schaathun
evsc@norceresearch.no

• 13. - 15. mars 2023 . 9-15.30 begge dager
• 2 dager undervisning + Veiledningsdag 15.mars

Oppstart Første samling:

• Bergen Nygårdsgaten 114

Sted

Pris – ingen semesteravgift

• dekker veiledning av klinisk godkjente veiledere
• Kr. 12.000,- pr. semester (veiledningskostnader)

Veiledningsbeløp pr.semesterInger Nordeide Jensen 
inje@norceresearch.no
Inger Nordeide
Inger Nordeide | LinkedIn

mailto:evsc@norceresearch.no
mailto:inje@norceresearch.no
https://www.linkedin.com/in/inger-nordeide-ab55339/


Informasjon om studiet

• Videreutdanningen gir en
• bred innføring i sentrale familieterapeutiske 

teoriene
• anvendt i metodisk arbeid med barn, 

ungdom og deres familier.

• Deltagernes praksis bringes inn i 
undervisningen

• Veiledning det kreves derfor 50% arbeid
i praksis under utdannelsen



Hva er barne- og 
ungeorientert familieterapi?
• Familieterapi er en tilnærming til 

psykologiske og mellommenneskelige 
problemer

• En psykoterapiform som har fokus på 
relasjoner og har sitt utgangspunkt i;

• i system- og kybernetisk forståelse
• kommunikasjonsteorier
• teorier om endring i klinisk arbeid 

med mellommenneskelige 
relasjoner.



Familieterapi – et mulighetsrom gjennom samtale;

Familieterapi gir familien mulighet til

•Samtale
•Støtte og veiledning fra en terapeut eller en annen profesjonell samtalepartner

Hvornår

•I krisesituasjoner
•Når familien har problemer og på ulike måter opplever å ikke bli hørt og forstått
•Når familiemedlemmer blir mer opptatt av å forsvare og forklare seg enn å forstå hva vi har på hjertet.

Hvordan

•Hjelp til å leve sammen på nye måter
•Trygghet for alle i familien
•Familiemedlemmene bidrar med endringsskapende prosesser.



Mennesker 
og 
relasjoner i 
fokus

• Relasjoner er i fokus relatert til
• Komplekse livssituasjoner som spiseforstyrrelser,

vold, høykonflikt og andre komplekse livssituationer



Teoretisk fundament og metodiske 
tilnærminger
• Det undervises i relasjonsorienterte teori og metoder med 

utgangspunkt i;
• Systemiske
• Narrative
• Dialogbaserte
modeller i kombinasjon med
• Utviklingsmodeller basert på

• Tilknytnings- og traumeforståelse
• Mentaliseringsbasert terapi
• Diagnose- og konfliktforståelse
• Dialogiske feedback modeller



Målgruppe 
og 
opptakskrav;

• Fagfolk med ;
• helse- og sosialfaglig utdanning på høgskole- eller 

universitetsnivå og
• som arbeider med barn, ungdom og familier.

Målgruppe;

• Minimum 3-årig høgskole / universitets-utdanning i
helse-, sosial- og velferdsfag

• Annen relevant utdanning på minst bachelornivå.
• Søkerne må ha minst;

• to års relevant praksis etter endt grunnutdanning og
• være i minst 50% relevant praksis under hele

studieforløpet.
• Relevant praksis med mulighet for endringsskapende 

arbeid med barn, unge og deres familier.

Opptakskrav



Praktisk informasjon om undervisningen

• Tre-dagers samlinger
• En gang i måneden
• 10 samlinger pr. studieår
• Se datooversikt

Samlinger;

• Tilbud om workshops med eksterne deltakere.Workshops

• Forelesninger og egenaktivitet
• Krav om 80% tilstedeværelse.Undervisningen



Veiledning og 
utdanningsnivå

Veiledning er en del av studiet og 
tilrettelegges som gruppeveiledning for 
studentene en dag i måneden over 2 år
• Tilsammen 150 timer veiledning
• Veiledningen foregår i tilknytning til den enkelte

samling
• Studentene har med seg videoopptak av eget 

arbeid til både undervisning og veiledning.

Videreutdanningen er på masternivå og 
danner grunnlag for kliniske godkjennelser

• Utdanningen har ikke studiepoeng men tilsvarer 2-
års deltidsstudie.



Etter 
fullført 
studie 
skal du;

Kjenne til sentrale teorier og 
metodiske tilnærminger innen 

familieterapifeltet

Kunne anvende 
familieterapeutiske teorier og 
metoder i relasjonellt arbeid 
og terapi i arbeid med barn, 

ungdom og familier

Kunne anvende system- og 
relasjonsorienterte 

tilnærminger i relasjonelt og 
terapeutisk arbeid med

barn, unge deres familier,
•samarbeidende instanser som er
tilknyttet det barn, den unge
eller familien du møter

Arbeide med større nettverk 
som skole, barnehage, 

barnevern, helsestasjon eller 
andre viktige mennesker og 
instanser i barnet eller den 

unges liv



Godkjenninger

Den norske legeforening: 
Utdanningen møter kriteriene for 
psykoterapiutdanning for leger i
spesialisering i barne- og 
ungdomspsykiatri.

Norsk psykologforening godkjenner 
utdanningen som 72 timer 
vedlikeholdskurs for 
psykologspesialister.

Fellesorganisasjonen (FO): 
Utdanningen godkjennes som 
teoretisk grunnlag for en klinisk 
godkjenning gjennom FO.



Undervisere

Eksterne undervisere fra Norge

Eksterne undervisere fra andre land

Studieleder er gjennomgående
underviser

Tilretteleggelse ved 
studiekoordinator og studieleder



Oppstart og samlinger 2023/2024/2025;

2. Studieår – Samlinger 2024/2025
Mars 2024 –

Opstart 
2.studeår

April Mai Juni August September Oktober November Desember Januar 2025 Februar 2025

1. Studieår - Samlinger i 2023/2024

13. - 15. mars 24 .- 26. april 23. - 25. mai 7. - 9. juni 23.- 25. august, 4. - 7.
september

23. - 25.
oktober

27. - 29.
november Januar 2024 Februar 2024

Undervisningen; RKBU Vest sine lokaler i Nygårdsgaten 114.



Priser, kontakt

• 13. - 15. mars 2023 . 9-15.30 begge dager
• 2 dager undervisning + veiledningsdag 15.mars

Oppstart første samling:

• Bergen Nygårdsgaten 114

Sted

Pris – ingen semesteravgift

• dekker veiledning av klinisk godkjente veiledere
• Kr. 12.000,- pr. semester (veiledningskostnader)

Veiledningsbeløp pr.semester

søknadsfrist
og oppstart;
Søknadsfrist;

1. februar 2023
Kontakt;
Eva Schaathun
evsc@norceresearch.no

Inger Nordeide Jensen 
inje@norceresearch.no
Inger Nordeide
Inger Nordeide | LinkedIn

mailto:evsc@norceresearch.no
mailto:inje@norceresearch.no
https://www.linkedin.com/in/inger-nordeide-ab55339/
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