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Kursinformation:

Beteendeinriktad handledarutbildning för psykologer,
KURS A Höstterminen 2021
Att handleda innebär att möta yrkesgrupper med olika behov och önskemål.
Oavsett inom vilket område psykologen handleder finns vissa gemensamma hjälpsamma
handledarbeteenden. Kursen fokuserar på att identifiera och öva handledarbeteenden
som i forskning har visat sig mest effektiva för att få till en förändring.
Om Kursen
Denna utbildning ger psykologen möjlighet att praktiskt utveckla sina färdigheter som handledare och
ger direkt användbara verktyg till pågående handledningsuppdrag. Kursen vänder sig till psykologer med
intresse att förfina sina egna hjälpsamma handledarbeteenden, oavsett tidigare erfarenhet eller inriktning
på handledning. Innehållet är praktiknära och prövas direkt inom den egna verksamheten. Kursen ger en
teoretisk grund i handledarens juridiska och etiska ansvar samt en orientering i olika teoretiska modeller
för handledning. Kursen ger även möjlighet att ingå i ett nätverk för handledande psykologer. Deltagarna
erbjuds efter godkänd kurs terminsvisa handledarträffar i syfte att vidmakthålla och fördjupa sina
kunskaper inom området handledning. Utbildningen är ackrediterad som specialistkurs för psykologer
och kan tas som en fördjupningskurs inom samtliga kliniska specialiteter eller som en breddkurs inom
övriga specialiteter.
Målgrupp
Legitimerade psykologer med grundläggande teoretisk och praktisk kunskap i kognitiv beteendeterapi
med pågående eller planerade handledningsuppdrag under år 2021/2022.
Syfte
Kursen syftar till att ge psykologen kunskap om effektiva handledarfärdigheter samt verktyg för att förfina
och utvärdera egna handledarbeteenden. Särskild vikt läggs vid implementering av forskningsbaserade
färdigheter inom psykologens egna handledningsuppdrag.Ytterligare ett syfte är att skapa utrymme för
egenreflektion och utbyte av erfarenheter både under och efter genomförd kurs.
Lärandemål
Efter kursens slut ska psykologen kunna:
• Visa förmåga att redogöra för metoder, tekniker och struktur inom området handledning.
• Visa förmåga att redogöra för grundläggande etik och juridik för handledning.
• Visa förmåga att identifiera, mäta och utvärdera egna handledarbeteenden.
• Visa förmåga att tillämpa forskningsbaserade handledarbeteenden på grundläggande nivå.
• Visa förmåga att göra en plan för implementering av nya handledarfärdigheter under och efter kursen.
• Visa förmåga att redogöra för empiriska fynd inom handledningsforskning.

Kursens innehåll
Innehållet omfattar teoretisk kunskap och förståelse, samt praktisk övning inom området beteendeinriktad handledning. Deltagarna utgår ifrån befintliga handledningsuppdrag som de antingen arbetar
med eller ska börja arbeta med.
Kursens omfattning och upplägg
Kursen omfattar fyra heldagar samt en halvdag för examination. Under utbildningsdagarna varvas
undervisning och övning. Omfattningen av kursen motsvarar 7.5 högskolepoäng.
Dag 1 - Introduktion, teori & metod. Identifiera egna handledarbeteenden att arbete med.
Dag 2 - Etik, juridik och forskning avseende handledning. Fördjupning handledarbeteenden.
Dag 3 - Handledning på handledning utifrån videoinspelningar.
Dag 4 – Modellering, övning och implementering av handledarfärdigheter.
Dag 5 - Examination & utvärdering.
Möjlighet till påbyggnad
Kursen lägger en grund till påbyggnad (Kurs B) motsvarande ytterligare 7.5 högskolepoäng som ger
fördjupad träning och analys av egna effektiva handledarbeteenden. Psykologen får genom grund- och
påbyggnadskursen en gedigen utbildning för att handleda inom diverse verksamhetsområden.
Examination
Examinationen av de teoretiska momenten sker skriftligt i en hemtentamen för att säkerställa kunskap
och förståelse. Examinationen av färdighetsmomenten sker dels genom skriftlig reflektionsuppgift, dels
praktiska moment för att säkerställa färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt.
Utbildningen kommer att bedömas som godkänd/icke godkänd. Obligatorisk närvaro på samtliga
kursdagar, inklusive examinationsdag. Maximalt en dags frånvaro, med skriftlig komplettering i samråd
med kursledare.
Examinator
Therese Anderbro, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare i KBT, Med Dr.
Evidens för metoden (EBPP)
Samtliga utbildningsmoment och tillhörande litteratur bygger på aktuell vetenskaplig kunskap och
beprövad erfarenhet inom området handledning (se referenser nedan). Utbildarna, båda disputerade
inom fältet, har varit delaktiga i framtagandet av litteratur och utbildningsupplägg för att säkerställa att
kursinnehållet anknyter till EBPP.
Tid & Datum
Utbildningsdagar: 7 - 8 oktober, 28 - 29 oktober. Kl 9-15
Examinationsdag: 26 November. Kl 9-12
Pris
28 900 kr exkl.moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika, samt intyg.
Litteratur bekostas av deltagare.

Anmälan
Anmälan görs senast 30 september 2021 till Fredrika.Sade@momentpsykologi.se
Ange namn, personnummer och faktureringsadress.Vänligen ange eventuell matallergi.
Plats
Första utbildningsdagen sker på plats hos Moment Psykologi på Drottninggatan 99, 5 tr, Stockholm.
Resten av utbildningen sker digitalt på distans.
Utbildningen sker i liten grupp i luftiga lokaler. Om Folkhälsomyndigheten rekommenderar distansundervisning vid kursstart sker utbildningen digitalt. Utbildningen arrangeras av Moment Psykologi i
samarbete med lärare verksamma vid Stockholms Universitet och Karolinska Institutet.
Examination
Examinationen av de teoretiska momenten sker skriftligt i en hemtentamen för att säkerställa kunskap
och förståelse. Examinationen av färdighetsmomenten sker dels genom skriftlig reflektionsuppgift,
dels praktiska moment för att säkerställa färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt.
Utbildningen kommer att bedömas som godkänd/icke godkänd. Obligatorisk närvaro på samtliga
kursdagar, inklusive examinationsdag. Maximalt en dags frånvaro, med skriftlig komplettering i samråd
med kursledare.
Examinator
Therese Anderbro, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare i KBT, Med Dr.
Evidens för metoden (EBPP)
Samtliga utbildningsmoment och tillhörande litteratur bygger på aktuell vetenskaplig kunskap och
beprövad erfarenhet inom området handledning (se referenser nedan). Utbildarna, båda disputerade
inom fältet, har varit delaktiga i framtagandet av litteratur och utbildningsupplägg för att säkerställa att
kursinnehållet anknyter till EBPP.

Utbildare:
Therese Anderbro, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare i
KBT, Med Dr, universitetslektor vid Stockholms Universitet.
Therese har lång erfarenhet av utbildning av psykologer med särskilt
intresse för handledning. Therese är även en uppskattad författare och
föreläsare inom IBCT. Disputerad inom området hälsopsykologi.

Dan Wetterborg, leg. psykolog, Med. Dr, lärare och forskare vid
Karolinska institutet. Dan har gedigen erfarenhet av att utbilda och
implementera konkreta färdigheter hos psykologstudenter.
Genom sin forskning och kliniska arbete har Dan fördjupat sig i
DBT-färdigheter riktat för män med antisocialt personlighetssyndrom.
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