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VEILEDERS OPPGAVER 
VIDEREUTDANNING I KOGNITIV TERAPI – TRINN 2 

Videreutdanningen omfatter fem samlinger over ett år, til sammen 80 timer undervisning og 
øvelser, 30 timer gruppeveiledning samt 32 timer ferdighetstrening. Kursleder har faglig 
ansvar for at seminaret gjennomføres i tråd med foreningens mål for utdanningen.  Kursleder 
har ansvar for avtaler med veileder, og setter opp hvilke deltakere som skal i hvilke 
veiledningsgrupper.  Kursleder har ansvar for å informere veileder om veiledningens rammer, 
honorarer og prosedyrer for fakturering. 
 
Mål: Veiledningen skal utvikle kandidatens kompetanse i forhold til de oppgaver som møter 
en kognitiv terapeut i behandling av psykiske lidelser.  Veiledning skal både ha form av 
metodeopplæring i kognitiv terapi og stimulere til refleksjon rundt relevant teori og 
praksisforståelse.  Den skal bidra til å øke kandidatens evne til refleksjon over egne 
handlinger som kognitiv terapeut og bevisstgjøre etiske valg.  Det stilles derfor store krav til 
veileders kompetanse i å forstå veiledningen som en pedagogisk prosess. 
 
Veileder må sette seg inn i den aktuelle studieplans innhold. 
 
Det skal inngås skriftlig avtale med kandidaten, se «Avtale om veiledning i NFKT». 
 
Det forutsettes at kandidaten veiledes på minst to pasienter.  Veiledningen gis fortrinnsvis i 
forhold til video- eller lydbåndopptak som kandidaten har gjort av egne terapier.  Hver 
kandidat skal levere minst tre video- eller lydbåndopptak til gruppeveiledningen.  
 
Veileder må sette seg inn i prosedyre for sending og oppbevaring av video eller lydbånd og 
informere kandidaten om dette.  
 
Omfang: Hver deltaker skal ha minimum 30 timer veiledning i løpet av ett år.  Veileder 
avtaler tidspunkter for veiledning direkte med kandidatene.  Det er viktig at veileder så tidlig 
som mulig tar initiativ for å få satt opp avtaler for møtetidspunkter. 
 
Evaluering: Vedlagt er skjemaer til bruk i veiledningen, se følgende: 
 



- «Evaluering av veiledning» som benyttes rutinemessig hver halvår i 
veiledningsgruppene.  Hensikten er jevnlig og systematisk evaluering, i tråd med god 
skikk i vår tilnærming til terapi og veiledning.  Skjemaet deles ut av veileder, og fylles 
ut anonymt av kandidatene.  Veileder bruker de returnerte skjemaene som 
utgangspunkt for samtale med sine kandidater.  Det er ikke meningen at andre, for 
eksempel kursleder, skal ha kopi av skjemaene. 

- «Avtale om veiledning i NFKT» for utfylling og gjennomgang ved oppstart av 
veiledningen. 

- «Sjekkliste for veileder», brukes til egen oversikt over hva som er gjort i timen. 
- «Din utvikling som kognitiv terapeut», brukes til å vurdere kandidatens kompetanse 

basert på video-opptaket/ene. 
-  «Bekreftelse for veiledning» 

De 2 siste skjemaene sendes til NFKT ved fullført veiledning. 

 
Takst: Veiledning 45 minutter (regnes som en veiledningstime): 1200 kr. som fordeles 
mellom deltakerne.  3 video- eller lydbåndopptak skal gjennomgås på forhånd av veileder, da 
etter følgende takst: 900 kr. Veileder gir beskjed til kursleder når veiledningen er fullført.  
Veileder sender faktura direkte til kandidatene dersom annet ikke er avtalt. 
 
Dersom en kandidat må avslutte studiet og har levert legeattest, må de gjenværende 
deltakerne betale en høyere andel som følge av færre å fordele utgiftene på. 
 
Vi setter pris på om du som veileder gir kursleder beskjed om forhold ved seminaret som bør 
rettes på, for eksempel sider ved undervisning og veiledning som deltakerne kunne ønsket 
gjort på en annen måte.   
 
Takk for at du har påtatt deg den viktige oppgaven som veileder! 
 
 
 
Lene B. Finnerud, admin.leder NFKT/NIKT, e-post:  post@kognitiv.no 
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Nasjonalt institutt for kognitiv terapi 
Evaluering av veiledning 

 

1 Hvor fornøyd er du med kvaliteten på veiledningen generelt? 
Svært misfornøyd        Svært fornøyd 
1  2  3  4  5  6 

 

2. Hvor fornøyd er du med veilederen din? 
Svært misfornøyd        Svært fornøyd 
1  2  3  4  5   6 

 

3. Hvor fornøyd er du med veiledningsgruppen din? 
Svært misfornøyd        Svært fornøyd 
1  2  3  4  5  6 

 

4. Hvor fornøyd er du med din egen innsats? 
Svært misfornøyd        Svært fornøyd 
1  2  3  4  5  6 

 

5. Har veiledningen bidratt til å utvikle dine ferdigheter som kognitiv terapeut? 
Svært lite         Svært mye 
1  2  3  4  5  6 

 

6. Har veiledningen hjulpet deg til å føle deg tryggere som terapeut? 
Svært lite         Svært mye 
1  2  3  4  5  6 

 

7. Har du andre kommentarer eller forslag til forbedring av veiledningen? 

 

 

 

 



                  AVTALE OM VEILEDNING i NFKT           
 

Veiledningsavtale inngått den                           mellom: 

 

Kandidat ___________________________________________________ 

og 

Veileder __________________________________________________ 

 

Konfidensialitet 

- Temaer forbundet med pasientbehandling som tas opp i veiledning skal ikke 
diskuteres utenfor veiledningen. Unntaket er når det foreligger brudd på etiske 
retningslinjer eller juridiske regler. 

- Alle individuelle opplysninger skal være anonymiserte eller avidentifiserte i tråd med 
helsemyndighetenes retningslinjer. 

- Video- og lydbåndopptak må være bygget på informert samtykke fra pasienten og 
terapeuten. Opptak slettes etter bruk. Kandidaten er ansvarlig for det. 

Kommentarer 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Veiledningens innhold 

- Veiledningen rettes mot tilegnelse av teoretiske kunnskaper og kliniske ferdigheter 
innenfor en kognitiv atferdsorientert tilnærming. 

- Andre kliniske temaer blir diskutert når det er relevant, for eksempel spørsmål om 
medisinering eller innleggelse på sykehus. 

- Viktige temaer i veiledning er klargjøring av kandidatens tanker, holdninger og 
verdier, og hvordan disse påvirker forståelsen av pasienten og den terapeutiske 
relasjonen.  

- Det settes av tid til å belyse relasjon og prosess i veiledningsforholdet. 

 

Kommentarer 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Praktiske forhold ved veiledningen 

• En veiledningstime hver ……. i ……………… minutter/timer 

• Veiledningen skal finne sted ………………………………. 

• Pris per veiledningstime er kr ………………………… 

• Ved flytting av time skal man gjøre følgende: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Metoder og temaer i veiledningen 

- Diskutere den terapeutiske relasjonen og involvering av pasienten i behandling 
- Kasusformulering 
- Trene på teknikker ved demonstrasjoner og rollespill 
- Drøfting av terapeutiske strategier 
- Kasuspresentasjoner 
- Hjemmeoppgaver 
- Gå gjennom video eller lydbånd (minst ett hver måned) 
- Direkte observasjon av praksis 
- Gjennomgang av mulige risikofaktorer for pasienten under terapien. 
- Gjennomgang av behandlingsmanualer eller retningslinjer 
- Gjennomgang av materiell som kan brukes til psykoedukasjon 
- Gjennomgang av treningsoppgaver for kandidaten 

 

 Annet innhold 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

  



Mål for veiledningen 

Hovedhensynet i veiledningen er pasientens ve og vel og mulighet for bedring, og hvordan 
veiledningen kan bidra til det ved å styrke kandidatens kompetanse i kognitiv terapi, i form av 
mer kunnskap, endring av holdninger og ferdighetsutvikling. 

Sentrale mål for veiledningen 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
 

Kommentarer 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ved problemer i veiledningsforholdet 

Dersom samarbeidet mellom veileder og kandidat skulle bli vanskelig, forplikter begge parter 
seg til å arbeide sammen for å løse vanskene. Hvis problemene ikke lar seg løse ved felles 
anstrengelse, skal en tredjepart, vanligvis kursleder, involveres. 

Tredjeparts navn: ______________________________________________ 

Begge parter har rett til å bryte avtalen om veiledningen dersom det oppstår uoverkommelige 
samarbeidsvansker. 

 

Kommentarer 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Avtalen gjelder for perioden ___________________ 

Signatur ________________________________________, Veileder den ________________ 

Signatur ________________________________________, Kandidat den ________________ 



SJEKKLISTE FOR VEILEDER  

 Spørsmål 
 

Skala 0–10  
 

Kommentar 

 
1 

 
Var kontakten mellom veileder og 
kandidaten god? 
 

  

 
2 

 
Hadde veiledningen dagsorden? 
 
 

  

 
3 

 
Hadde veiledningen en klart formulert 
problemstilling? 
 
 

  

 
4 

 
Ble dagsorden og problemstillingen fulgt 
opp? 
 

  

 
5 

 
Demonstrerer veileder bruk av kognitive 
metoder under veiledningen, for eksempel 
sokratiske spørsmål, kognitiv 
restrukturering og kasusformulering? 

  

 
6 

 
Ble kasusformuleringen tydeligere 
gjennom veiledningen? 
 

  

 
7 

 
Fikk kandidaten bedre teoretisk forståelse 
gjennom veiledningen? 
 

  

 
8 

 
Fikk kandidaten ideer til tiltak i terapien 
gjennom veiledningen? 
 

  

 
9 

 
Fikk kandidaten gjennom veiledningen 
forståelse for hvordan egne automatiske 
tanker og antagelser påvirker forståelsen 
av pasient og behandlingsforløp? 

  

 
10 

 
Sørget veileder for å få kandidatens 
evaluering av veiledningen? 
 

  

11 
 

Vurdert i sin helhet, hvordan var 
veiledningen i dag?  
 
 

 
 
 

 



 

Initialer:….............
Dato:....................
Visning nr.:...........

Innenfor hvert område skal kandidaten utføre ca 50 % av oppgavene med tilfredsstillende kompetanse (3 eller bedre)

Område: Kognitiv terapi struktur

------------------------- Lav ------------------------- Høy
NEI JA Oppgaver 0 1 2 3 4 5 6

1. Agenda
2. Vurdering av sinnsstemning
3. Overgang fra foregående time
4. Undersøkelse av pågående problem
5. Vurdering av aktuelle hjemmeoppgave
6. Utforming av ny hjemmeoppgave
7. Oppsummering
8. Pasient oppsummering og tilbakemelding
9. Fokus/struktur

Område: Samarbeidende terapeutisk relasjon

------------------------- Lav ------------------------- Høy
NEI JA Oppgave 0 1 2 3 4 5 6

10. Sosialisering til KAT modellen 
11. Varm, genuin, kongruent
12. Akseptering/respekt
13. Oppmerksomhet
14. Empati
15. Samarbeid

Område: Anvendelse av kasusformulering

NEI JA Oppgave 0 1 2 3 4 5 6
16. Aktivere automatiske tanker
17. Aktivere grunnleggende leveregler
18. Aktivere mening/forståelse/attribusjon
19. Fokus på nøkkeltemaer
20. Kasusformulering: koble fortid/nåtid
21. Dele formulering med pasient

Område: Kognitive og atferdsteknikker

------------------------- Lav ------------------------- Høy
NEI JA Oppgave 0 1 2 3 4 5 6

22. Veiledet oppdagelse
23. Ba om fakta/alternative tolkninger
24. Bruk av alternative teknikker
25. Helhetsvurdering som kognitiv terapeut

…………………………………………………… ………………………………………………………………..
Underskrift veileder Underskrift veiledningskandidat

Din utvikling som kognitiv terapeut.
Basert på Kognitive Therapy Adherence and Competance Scale (CTACS) 

KompetanseBenytter i dag

Dette kan gjøres ved å vise video/audio av en terapitime

Benytter i dag Kompetanse

Benytter i dag Kompetanse

Benytter i dag Kompetanse



Bekreftelse for veiledning 
Videreutdanning i kognitiv terapi 

 
 
Vurdering og godkjenning 
 
Veiledning og vurdering av kandidaten er gitt av: 
 
Veileder navn:…………………………………………………………………………… 
 
Veiledning er mottatt av: 
 
Kandidatens navn:…………………………………………………………………… 
 
Kandidatens arbeidssted i veiledningsperioden: 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Tidsrom for gjennomføring av veiledningen:  Oppstart…………………….. 
 
        Avsluttet……………………. 
 
Totalt antall timer (gruppeveiledning) godkjent av veileder  ……………………….. 
 
 
 
 
 
Det er i veiledningen lagt frem video av terapi Ja……………... (3 stk. video) 
 

Nei…………… 
 
 
 
………………………………….    
Sign veileder  
 

 

 


