
KURSBESKRIVNING  
 
1. Utbildningens titel  
Handledarutbildning for Sjukhusfysiker med specialistkompetens  
 
2. Ämnesområde  
Kursen behandlar handledningsmetodik utifrån kommunikationsteori och pedagogik  
 
3. Kort sammanfattning av utbildningen  
Mål med utbildningen 
 
- att deltagarna efter genomgången utbildning skall kunna skilja på 
affektiv/relationsorienterad kommunikation och faktamässig/problemorienterad 
kommunikation och förstå hur handledningsprocessen påverkas av deras sätt att hantera dessa 
båda 
 
- att deltagarna efter genomgången utbildning skall förstå hur ramarna för handledningen kan 
påverka handledningsprocessen 
 
- att deltagarna efter genomgången utbildning skall kunna skilja på olika fokus för 
handledningen och ha fått en känsla för när det är lämpligt att välja ett fokus framför ett annat 
 
 - att deltagarna efter genomgången utbildning skall förstå att det finns många olika sätt att 
handleda på, och att handledningsprocessen måste utformas utifrån både den handleddes och 
handledarens tillgångar och begränsningar  
 
4. Målgrupp  
Sjukhusfysiker som är eller skall bli handledare för Sjukhusfysiker under specialistutbildning. 
Även handledare för ST-läkare, forskarstuderande eller liknande är välkomna. 
 
5. Program  
 
Preliminärt 
 
Torsdag 12 september 
Start med lunch kl 11.00    
 
Föreläsningar 

• Inledning/presentation (BP)    
• Övning i känsloorienterat samtal (BP) 
• Teori om affekter  
• Känslomässigt svåra samtal (praktik/teori) (BP) 
• Reflektion om handledningens möjligheter/begränsningar (BP)  

 
Middag  19.00- 
 
 
 
 



Fredag 13 september 
 
Föreläsningar 

• Handledning i ett professionssammanhang(BÅP)    
• Handledningsmetodik (BÅP) 
• Övningar i handledningsmetodik/Rollspel (BP/BÅP)    
• Anknytningsteori och handledning (BP/BÅP) 
• Etiska problem inom handledning (praktik/teori) (BP/BÅP)  
• Handledningens möjligheter och begränsningar.  
• Uppföljning (BP/BÅP)     
• Formalia kring ST-utbildningen (HEK)   

 
Avslutning med fika kl 15.00 

 
Föreläsare 
BÅP - Bernt Å Petersson, Leg psykolog/Leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och 
arbetslivets psykologi 
BP - Britta Petersson, Auktoriserad Socionom/Leg psykoterapeut  
HEK – Hans-Erik Källman, Sjukhusfysiker, Falu Lasarett 
 
6. Metodik  
Föreläsningar och praktiska övningar/rollspel 
Utbildningsmaterial utdelas på kursen. 
Deltagarna förväntas förbereda sig genom att tänka igenom olika handledningsproblem som 
man stött på, och som kan användas som exempel under utbildningen. 
Deltagarnas aktiva medverkan under utbildningen utgör grund för godkännande av 
utbildningsmomentet.  
 
7. Utvärdering  
En mall för skriftlig utvärdering finns inom IPULS. Denna kommer att användas vid 
avslutningen av utbildningen.  
 
8. Formalia  
Startdatum  
12 september 2013 (kl 12:00)  
 
Slutdatum  
13 september 2013 (kl 15.00)  
 
Kursort och plats  
Alvesta, Hotell Rådmannen  
 
Sista anmälningsdag  
Senast 2013-08-10 (i mån av plats kan anmälan ske efter detta datum) 
Anmälan görs på hemsidan: www.babbit.se/handledarkurs 
 
Avgift  
6400 kr exkl moms, inkluderar kursavgift, fika, lunch, middag och logi 
 



Deltagarna betalar själva  
Resa till och från kursorten, samt eventuell lön under kurstiden, bekostas av kursdeltagarna 
eller deras arbetsgivare. 
 
Antal deltagare  
Max 18 
 
Språk  
Svenska  
 
Krav för godkänd utbildning  
Närvaro på samtliga moment  
 
Kursintyg  
Kursintyg erhålls efter godkänd utbildning  
 
Kontaktperson för deltagare  
Agnetha Gustafsson, agnetha@babbit.se  
Hans-Erik Källman hans-erik@babbit.se 
 
Webbsida  
www.babbit.se/handledarkurs 
 
9. Antagning  
Antagningsförfarande  
Max antal deltagare är satt till 18.  
 
Antagningsbesked  
Ges i samband med anmälan 
 
10. Utbildningsansvarig  
Initiativtagare  
Svensk Förening för Radiofysik, Svenska Sjukhusfysikerförbundet och ST-gruppen  
 
Kursansvariga 
Agnetha Gustafsson, Tekn Dr, leg sjukhusfysiker, Universitetssjukhuset, Linköping 
Hans-Erik Källman, leg sjukhusfysiker, Falu lasarett 
 
Ansvarig för kursinnehåll  
Bernt Å Petersson, Leg psykolog/Leg psykoterapeut PsykologHuset Petersson AB,  
070-661 08 69  
http://www.psykologhuset.org/  
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