INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE I AARHUS
Gruppeanalytiske uddannelser med ansøgningsfrist 10. april
2-årig gruppe psykoterapeutisk uddannelse (GPU)
Uddannelsen til gruppepsykoterapeut er en erfaringsbaseret uddannelse med en kombination af
supervision, teori og egen terapi. Gruppepsykoterapi er en klinisk anvendelig disciplin, hvor
gruppeterapeuten her og nu kan arbejde med forskellige patienters personlighedsmæssige vanskeligheder og specifikke psykiske symptomer, som de udspiller sig i en interpersonel kontekst.
Der har i de senere år været øget forskningsaktivitet på området, der dokumenterer evidens for
effekt af gruppepsykoterapeutisk behandling på et bredt spektrum af forskellige psykiske lidelser.

Målgruppe
Læger, psykologer, sygeplejersker og andet fagpersonale, der arbejder eller ønsker at arbejde
med gruppepsykoterapi på psykodynamisk grundlag.

Formål
GPU uddanner deltagerne til at igangsætte og lede gruppepsykoterapier for grupper af såvel
unge som voksne patienter med forskellige psykiske lidelser. Med baggrund i gruppeanalysen vil
deltagerne i løbet af uddannelsen blive i stand til at håndtere gruppeprocesser med fokus på at
lokalisere og udvikle relations- og kommunikationsmønstre. Uddannelsen er relevant for personer, der vil arbejde med gruppepsykoterapi af fx angsttilstande, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, depression, tab og traumer, misbrug, skizofreni eller anden alvorlig psykisk lidelse i ambulante forløb eller for patienter under indlæggelse. Deltagerne trænes i at opfatte,
analysere og intervenere i den gruppepsykoterapeutiske proces ud fra gruppeanalytisk teori og
forståelse af terapi i, af og ved gruppen. Uddannelsens første år giver en generel introduktion og
oplæring i gruppepsykoterapeutiske og gruppeanalytiske principper. På uddannelsens andet år
arbejdes med gruppepsykoterapi til forskellige psykiske lidelser i ambulant, dag- eller døgnregi.

Krav
Deltagerne skal være i stand til at bringe arbejde med at etablere, sammensætte og lede en for
deltagerne tidsbegrænset gruppepsykoterapi til supervision. Et vist forhåndskendskab til psykoanalytisk teori er nødvendigt.

Kvalificering
Uddannelsen er sammensat så Dansk Psykologforenings (DP) krav til specialiserings-modulet i
psykoterapi, unge og voksne opfyldes. Der udstedes certifikat ved afslutning af uddannelsen.

2-årig gruppeanalytisk uddannelse i organisation og ledelse (GOL)

Den 2-årige GOL-uddannelse er en erfaringsbaseret uddannelse med en kombination af teori,
supervision og egen udvikling. Den sigter mod at give deltagerne en øget indsigt i individers og
gruppers adfærd samt indblik i psykologiske processer mellem individ, grupper og organisation.
Ud over den teoretiske tilgang og forståelse, får du som deltager indsigt i din egen rolle og egen
andel i psykologiske processer. Udgangspunktet er gruppeanalytisk og systemteoretisk organisationspsykologi, som giver redskaber til at undersøge, forstå og arbejde med rammer og vilkår
for organisationer. Der er fokus på deltagernes egen praksis og aktuelle problemstillinger, samt
udfordringer og dilemmaer i de organisatoriske opgaver med særligt fokus på rolle, funktion,
grænsefænomener og organisationsdesign.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til ansatte i ledelsesfunktioner og organisationskonsulenter inden for
private og offentlige virksomheder samt andre nøglepersoner, der kontinuerligt arbejder med
grupper og med udvikling af organisationer.

Udbytte
Deltagerne får indsigt i organisationspsykologisk og gruppeanalytisk teori, tænkning og metode
som grundlag for at kunne forstå og arbejde med dynamiske kræfter i individ, gruppe og organisation. Gennem personlig, praktisk og teoretisk forståelse får deltagerne skærpet forståelse af
egen rolleudøvelse og for intervention i organisatoriske processer som henholdsvis leder og konsulent. Forløbet bibringer viden om det organisationspsykologiske felt og sikrer en procesbevidsthed, der kan bidrage til øget styrke og handlekraft i den professionelle rolle som leder eller
konsulent.

Forudsætning
Deltagerne skal bringe eget arbejde som ledere eller konsulenter i organisationer til supervision.
Deltagerne skal under forløbet deltage i en grupperelations konference, hvor udgiften afholdes
af den enkelte deltager.

Kvalificering
Uddannelsen til organisationsanalytiker er godkendt som grundstammeforløb i Dansk Psykologforenings specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi. Der udstedes organisationscertifikat efter veludført 2-årig uddannelse. Den 2-årige GOL-uddannelse kan forlænges med et
fordybelsesår, og efter yderligere tilfredsstillende besvarelse af teoretisk opgave udstedes diplom som organisationsanalytiker.

4-årig gruppeanalytisk diplomuddannelse (GAD)

Uddannelsen til gruppeanalytiker er en psykoterapeutisk diplomuddannelse. De første to år af
uddannelsen er fælles med gruppepsykoterapi uddannelsen (GPU). Uddannelsens to sidste år
indeholder arbejde med gruppeanalyse og udvikler kompetence til selvstændigt at kunne etablere og varetage gruppeanalytiske patientforløb og kvalificerer til at kunne forestå supervision og
undervise i gruppepsykoterapi. Der har i de senere år været øget forskningsaktivitet på området, der dokumenterer evidens for effekt af gruppepsykoterapeutisk behandling og gruppeanalyse på et bredt spektrum af forskellige psykiske lidelser.

Målgruppe
Psykologer, læger og andre faggrupper med en uddannelse, der er relevant for udøvelsen af
psykoterapi på psykodynamisk grundlag. Ikke-akademiske faggrupper med særlige kvalifikationer kan i begrænset omfang komme i betragtning.

Formål
Formålet for det 3. og 4. år af GAD er at give deltagerne et grundigt kendskab til den gruppeanalytiske tænkning og metode, som ikke alene danner grundlag for at kunne arbejde selvstændigt med gruppepsykoterapi efter gruppeanalytiske principper, men også giver mulighed
for dybtgående forståelse af gruppen som terapeutisk medium og gruppeprocesser i terapeutiske miljøer.

Krav
I løbet af de første to år, som er fælles med GPU, skal arbejdet med at etablere, sammensætte
og lede først en tidsbegrænset gruppepsykoterapi bringes til supervision i mindst et år. I løbet
af andet år skal egen ambulant, heterogen, analytisk gruppe etableres, og den skal bringes til
supervision de to sidste år. Der skal udarbejdes en klinisk/teoretisk opgave. En teoretisk basisviden indenfor områderne psykologi, psykiatri og psykoanalyse er nødvendig.

Kvalificering
Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS), Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Selskab i Danmark (BUP-DK) og Dansk Psykologforening (DP) og opfylder hovedfagskravene til
den specialiserede psykoterapeutuddannelse i DPS/BUP-DK. Efter tilfredsstillende gennemført
4-årig uddannelse og godkendt skriftlig opgave udstedes diplom som gruppeanalytiker.

Fælles for alle tre uddannelser
Indhold pr. år
Egenterapi i gruppe med 8 -10 deltagere (52,5 timer). Supervision af eget gruppepsykoterapeutisk arbejde/organisatorisk arbejde (30 timer). Teoriundervisning i form af seminarer og forelæsninger om gruppeanalytisk og organisationspsykologisk teori og metode samt tilgrænsende
emner (39 timer, dog 45 timer på første og andet år for psykologer). Storgruppe (8,75 timer)
og plenum (3 timer). Teoriundervisning og supervisionsgrupper sammensættes, så de for psykologer på uddannelsen opfylder Dansk Psykologforenings krav.

Tid og sted
35 tirsdage, kl. 18.30 - 22.00, samt 4 lørdage, kl. 9 - 17 hvert år på Aarhus Universitetshospital
Risskov.

Start
Primo september 2017.

Pris
For året 2017 - 2018: kr. 35.000. For psykologer på GPU dog 36.000. Tilmelding er bindende
for et år ad gangen.

Lærere
Læger, psykologer og andre fagpersoner med en gruppeanalytisk og/eller organisationspsykologisk uddannelse. Lærerne er godkendte supervisorer i de psykiatriske selskaber og Dansk Psykologforening.

Ansøgningsskema
Downloades fra Instituttets hjemmeside og stiles i udfyldt stand til:
Træningsprogrammet ved IGA, c/o sekretær Charlotte Pedersen, Center for Spiseforstyrrelser,
Skovagervej 2, 8240 Risskov eller sendes som vedhæftet fil til charlpde@rm.dk

Ansøgningsfrist: 10. april 2017.

Yderligere oplysninger
Se på: www.iga-aarhus.dk, eller kontakt sekretær Charlotte Pedersen på tlf.: 78 47 33 03 eller
mail: charlpde@rm.dk

