
Den lange veien mot en felles standard for coaching
• Paal Leveraas, komitéleder

• Standard Norges komité 258 (SN-K 258) - Standardisering av coaching-tjenester



1992

Coaching «frigjør en persons potensial for å 
maksimere deres ytelse … hjelper dem å 
lære, snarere enn å lære dem»

John Whitmore, 1992



2000-tallet: 
Dårlig rykte



2006: Forsøk på å 
lage en standard

DNCF og ICF tok initiativ til å sette i gang en 
prosess i regi av Standard Norge for å utvikle 
en norsk standard for coaching



Høst 2019
DNCF, ICF og EMCC finansierer en ny standardiseringrunde, i håp om at 

bransjen har modnet. Komitéarbeidet er i gang i januar 2020.



Høst 2022

Høringsrunde



Februar 2023

• NS 11251:2023 Coachingtjenester – Krav til 
kompetanse



Hvorfor en 
standard?

• Et marked hvor det er vanskelig å skille 
seriøse aktører fra sjarlataner

• Alle kan kalle seg coach 
• «Alle» har også tidvis kalt seg coach

• Er din leverandør
• Astrolog?

• Sjaman?

• Influenser?

• Tryllekunstner?

• Holistisk frisør?

• Numerolog?

• Profesjonell coach?



Fokus har 
derfor vært …

Primært innkjøpere og brukere 
av coachingtjenester, og 
standarden skal være et 
verktøy som kan trygge 
innkjøpere av slike tjenester 
om at leverandøren har 
nødvendig kompetanse.
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Mandat (forenklet)

Komiteen skal utarbeide Norsk 
Standard med krav til 
coachingtjenester. 

Standardiserings-arbeidet skal 
definere termer, identifisere krav til 
kompetanse, krav til opplærings-
virksomheter, til tjenesten og 
omhandle sertifiserings-ordning for 
coacher, tjenestetilbydere og 
utdanninger i Norge.

1. Norsk Standard som stiller krav til grunnleggende 
kompetanse for coacher (publisert)

2. Norsk Standard som stiller krav til organene som 
sertifiserer coacher, med utgangspunkt i NS-EN ISO-IEC 
17011 (under arbeid)

3. Norsk Standard som stiller krav til organisasjoner som 
tilbyr opplæring av coacher (under arbeid)

4. Norsk Standard som stiller krav til virksomheter som 
tilbyr coaching (4, 5 og 6 blir én leveransestandard –
under arbeid)

5. Norsk Standard som stiller krav utforming og innhold i 
anbudsdokumenter ved anskaffelse av coachingtjenester

6. Norsk Standard som stiller krav til utforming og innhold i 
kontrakt for kjøp av coachingtjenester

Leveranser



Den største utfordringen
Stort sprik i hvordan coacher utdannes og sertifiseres

Fra weekendkurs til bachelorgradnivå



Coaching

Psykologi

Selvinnsikt

Relasjon

Kontinuer-
lig læring

Juss

Komm-
unikasjon

Etikk

Veiledning

Nå har vi en omforent 
standard som innkjøpere 
vil etterspørre, studenter 
vil forvente og coaching-
skoler vil følge



Utdanning - minstekrav



Krav til praksis, utvikling og 
veiledning etter endt utdanning

Etter endt utdanning skal coachen hvert tredje år gjennomføre 
og kunne dokumentere:

1) minst 150 timer coaching over en treårsperiode;

2) minst 24 timer egenutvikling;

3) minst 12 timer faglig veiledning fra faglig veileder



Dokumentasjon
En coach skal kunne dokumentere

1. at vedkommende har en kvalifisert faglig veileder og får 
regelmessig veiledning;

2. tiltak for ivaretagelse av konfidensialitet og personvern;

3. vedlikehold og utvikling av egen kompetanse med eventuell 
attest fra faglig veileder; 

4. egen kompetanse med dokumentasjon



Veien 
videre

• NS 11251

• Feb 2023

Kompetanse

• Våren 2023

Leveranse

• Våren 2023

Sertifisering

• Våren 2023

Utdanning



HURRA!

Gestaltpraktiserende i organisasjoner GPO | Potensialbygger | ICF Norge | Norsk 
Forening for Coaching NLP | Norsk Gestaltinstitutt Høyskole | Norsk senter for 
coaching | GPO | Antler | Nordic Coach NLP Academy | EMCC Norge/Global | 
Leveraas AS | DNCF Den norske coachforening | Teambyggere AS | ICF Norge | 

Optivis Life And Business Academy | Løwe Coaching | DNV GL



Kontakt
Paal Leveraas

paal.leveraas@tilt.work

+47 982 16 666

mailto:paal.leveraas@tilt.work
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