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Lång erfarenhet av att få handledning
Lång erfarenhet av att handleda andra
Viss erfarenhet av att köpa in handledning



Inledning med närvaro



Syfte med handledning

Handledning 
är viktigt för

Kompetensutveckling

Professionell utveckling

Kvalitetssäkring

Patientsäkerhet



Syfte med handledning

• Formativt

• Normativt 

• Restorativt



Olika former av handledning

• Utbildningshandledning
• Driftshandledning/Verksamhetshandledning



Olika format

• Individuell handledning

• Grupphandledning



Individuell handledning -
fördelar

• Full uppmärksamhet på individen 
• Lättare att vara öppen om svårigheter 



Individuell handledning -
nackdelar

• Ökad beroendeställning till handledaren
• Får inte flera modeller än handledaren
• Får inte ta del av andras fall
• Svårt att få till rollspelsövningar



Grupphandledning - fördelar

• Fler möjligheter till inlärning: rollspel, 
modellering, observation, ta del av varandras 
fall
• Mindre beroende av handledarens kompetens
• Hjälp att stämma av egna reaktioner med 

övriga gruppdeltagare – bredd och nyanser i 
feedback



Grupphandledning -
nackdelar

• Risk att det blir ojämnt fördelat med tid och 
uppmärksamhet 
• Risk att man mest lyssnar på varandra –

handledaren tappar struktur
• Risk för konflikter
• Risk för att formatet hämmar öppenhet
• Risk för inbördes tävlan



Hur skapa en god miljö i 
handledningsgrupp?

• Tydliggöra syfte 
• Undersöka farhågor och förhoppningar
• Inleda med medveten närvaro
• Göra skattning av stress
• Hålla struktur



Syfte

• Att lära sig och att utvecklas i sitt arbete
• Att vara uppmärksam på egna överskott och 

underskott 
• Att få stöd för att bibehålla entusiasm (bevaka 

stressen)



Farhågor och förhoppningar

• Ge varje deltagare en bunt post-it-lappar i två 
olika färger – grönt och rosa
• Ge instruktionen: ”Skriv ner farhågor du har 

inför handledningen på gröna lappar. Sånt du 
inte vill ska hända. Skriv ner förhoppningar du 
har inför handledningen på rosa lappar. Sånt 
du vill ska hända. ”



Farhågor och förhoppningar

• Låt deltagarna berätta om sina lappar och ifall 
de bedömer dessa som sannolika eller inte.
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Exempel på farhågor

• Att det inte ska ge något
• Att jag ska få för mycket tips och bli 

överväldigad
• Att det blir ”mest snack”
• Att jag ska känna mig dåligt påläst



Exempel på förhoppningar

• Tid att reflektera
• Öppet klimat
• Få konkret hjälp med olika fall
• Få hjälp att ta hand om känslor som en patient 

väcker hos mig



Uppdelning
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Glömma Problem att
hantera

FARHÅGOR



Hur hantera farhågor och 
förhoppningar?

1. Vad ska vi göra för att minska sannolikheten 
för farhågorna?

2. Vad ska vi göra för att öka sannolikheten för 
förhoppningarna?

3. Vad ska deltagarna ta ansvar för?
4. Vad ska handledaren ta ansvar för?
5. Eventuellt gemensamt ansvar.





Att inleda med medveten 
närvaro

• Medveten närvaro: ”Mindfulness innebär att 
vara uppmärksam på ett speciellt sätt, 
avsiktligt, i nuet och utan att värdera” Jon 
Kabat-Zinn
• En bra strategi för att samla fokus innan 

handledning
• En bra träning av strategi som man har nytta av 

i sitt arbete



Att göra skattning av stress

• Används i DBT för att vara vaksam på stress 
som kan leda till utbrändhet hos behandlare

• Bra att göra i inledning och slut för att checka 
av läget och för att se hur handledning kan 
bidra



Struktur

• One size fits all?
• Viktigt att vara överens
• Sätta agenda
• Ha tidspolis
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Inlärning av metoder

tack till Sandra Bates



Inget nytt under solen

”Jag hör och jag glömmer. 
Jag ser och jag kommer ihåg. 

Jag gör och jag förstår”

Konfucius (551- 479 fKr)



Från passiv inlärning till aktiv 
inlärning 
• Föreläsningar ger deklarativ kunskap - men 

sällan beteendeförändring
• Aktiv inlärning ger procedural kunskap som 

genom repetition ger beteendeförändring



Kolbs inlärningscykel

Konkret upplevelse

Reflekterande 
observation

Abstrakt tänkande

Aktivt 
experimenterande



Hur?

• Modellinlärning: handledare eller annan 
deltagare visar sin variant och andra får testa
• Rollspel: att testa en sekvens
• Feedback



Vad kan man träna?

• Ringa sin klient
• Hämta klient i väntrummet
• Inleda ett första samtal
• Sätta agenda
• Samtalsmetod: öppna frågor, sammanfattning, 

olika nivåer av reflektion 



Vad kan man träna?

• Värderingar 
• Analys av egna överskott och underskott
• Medveten närvaro
• Validering



Hinder för att träna

• Ovant och obehagligt
• Rädsla för att göra bort sig/inte bli omtyckt
• Kunskapsbrist
• Färdighetsbrist



Hur hantera hinder

• Verka för en trygg miljö där det är ok att göra 
fel
• Att göra övningar spontant i stunden
• Att ha lite olika förslag på övningar
• Att validera att det är svårt och det finns ett 

syfte med att öva



Förslag till fördjupning

• Handledning ur ett KBT-perspektiv av Sandra 
Bates (2013)
• Handledningens ABC, red Elisabeth Breitholtz 

(2013)
• Clinical Supervision - a competency-based

approach, Falender & Shafranske (2004)



Tack för uppmärksamheten!
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